Týdenní plán

10.12. - 14.12. 2018 1.A
INFORMACE:
O

VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI SE SVÝMI DĚTMI NA JARMARK, MOC DĚKUJI. PRODALY SE TÉMĚŘ
VŠECHNY VÝROBKY, KTERÉ JSME SPOLEČNÝMI SILAMI VYROBILI. ZA VAŠI ÚČAST NA
LISTOPADOVÉM SETKÁNÍ A VYRÁBĚNÍ TAKÉ MOC DĚKUJI.
Tento týden budou úterní konzultace výjimečně od 14:00 do 14:30
V úterý 11.12. jdeme do knihovny. Děti, které měly vyplněnou přihlášku, již dostaly

O kartičku, na kterou si mohou po dobu jednoho roku bezplatně půjčovat knihy.

Ve čtvrtek 13.12. přijde do naší třídy fotograf a bude fotit jednotlivce (ne kolektiv) s vánoční
tématikou.Cena. 270 Kč. Sadu s fotografiemi dostanou děti ve středu 19.12.
V pondělí 10.12. dostanou děti
lístek s informacemi. Na lístek
prosím napište, zda máte zájem či
nikoliv a obratem pošlete zpět. V
úterý si od dětí vyberu. Pro mne
je důležitý souhlas/nesouhlas s
podpisem.

O

Ve středu 19.12. půjdeme do ekocentra Casiopeia, kde pro nás bude připraven program s
vánoční tématikou. Cena bude 65 Kč + MHD. Centrum Casiopeia je na sídlišti Vltava. Kdo
O ještě nemá peníze na školním účtu, prosím neprodleně doplňte. Děkuji.
www.ekocentrumcb.cz

V pátek 21.12. budeme mít ve třídě vánoční dopoledne. Děti dostanou nějaké drobnosti,
které jsem dostal v průběhu roku od Vás (pexeso, propisku apod.)

O Také si děti rozdají malé dárečky ve dvojicích. Dvojice si v pondělí 10.12. vylosují. Prosím
Vás tedy, sežeňte malý dáreček (cenově do 50 Kč). Vaše dítě Vám sdělí, zda máte shánět
dárek pro chlapce či dívku. PROSÍM, zkuste se opravdu s dárkem vejít do ceny 50 Kč. Děkuji.
Od ledna 2019 budeme chodit na bruslení. Doporučuji zajistit dětem brusle. Více informací

O dodám v dalších týdnech.
O Na leden 2019 plánuji setkání rodičů s dětmi, nejlépe v nějaké herně. Budu rád, když přijdete.

UČIVO:
Písmenko V,v

ČJ

SLABIKÁŘ: str. 18-23

M

Čísla 0,1,2,3,4,5, sčítání a odčítání do 6, seznamování s s čísly 6-10
Děti dostanou nový pracovní sešit

PRV

Téma: Zima

PÍSANKA 1: str. 20-22

Týdenní plán
DOMÁCÍ ÚKOLY:

ČJ
M

O

PÍSANKA 1: celá str. 21

O

Nové počteníčko na doma - P (děti dostaly počteníčko do barevných
desek, počteníčka by si měly zakládat a nevyhazovat)

O

SLABIKÁŘ: str. 19 celou přečíst (v průběhu týdne alespoň dvakrát)

O

PROCVIČOVACÍ SEŠIT 2. DÍL(malý): celá strana 3

O

Každý den procvičujte s dětmi sčítání a odčítání do 6

Kontrola DÚ - v pondělí 17.12.

