TÝDENNÍ PLÁN

22.10. - 26.10. 2018
INFORMACE:

1.A

Prosím, pořiďte dětem psací pera. Výběr nechávám na Vás, jen si dovolím malou radu: pokud ještě
O pero nemáte, nechte děti v obchodě si jej vyzkoušet. Je důležité aby se jim dobře drželo. Správný

úchop je velmi důležitý. Děkuji.
O

S psaním perem nezačnou všechny děti najednou, ale každý podle kvality svého psaného projevu.
Budu děti informovat postupně. Věřím, že během listopadu začnou všechny děti.

O Prosím, zkuste sehnat na pátek oranžový papír A4, klidně víc kusů. Budeme vyrábět papírové dýně.

Na toto pondělí (22.10.) si pro naší třídu připravili rodiče Františka Hulce ORIENTAČNÍ BĚH ve
venkovních prostorách naší školy. Prosím, dejte dětem na tento den obuv na ven, ve které se jim
O
bude dobře běhat. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Strávíme venku minimálně hodinu a ráno
bývá chladno.
O

Od listopadu zahájí svou činnost kroužek Logopedie pro 1.A. Napište mi prosím do bakalářů, kdo
máte zájem.

Na jaře tohoto roku pořádala naše škola program pro předškoláky. Někteří z Vás ho absolvovali (tedy
O Vaše děti). Cena kurzu byla 300 Kč. Poplatek Vám byl nyní, dle domluvy, vrácen do Školního
programu.
O Velmi děkuji paní Boudové a paní Haklové za vše, co nám do třídy darovaly.
O V pondělí 29.10. a v úterý 30.10. budou Podzimní prázdniny.

UČIVO:

ČJ
M

Písmenko P,p

PRV

Téma: Příroda na podzim

Opakování: čtení slabik a krátkých slov (především v ŽIVÉ ABECEDĚ, na str. 36 a 37)
Sčítání a odčítání do 5 - Matematika 1. díl (velký sešit) str. 26-28
opakování: číslice 1,2,3,4,5; určování počtu, množství, větší, menší, rovná se

DOMÁCÍ ÚKOLY:

ČJ

Každý den číst cca 10 min. - slabiky, krátká slova. Doporučuji v ŽIVÉ ABECEDĚ str. 29, 32, 33, na konci
týdne i str. 36, 37
Písanka 1, celá str. 2
Trénujte s dětmi poznávání a čtení všech čtyř podob písmen.

M

Procvičovací sešit (malý), celá str.10
Procvičujte s dětmi <,>,= a sčítání a odčítání do 4

Kontrola DÚ - ve středu 31.10.

