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11:05 - 11:50 - Výtvarná výchova

Během těchto osmi týdnů nebude Tělesná výchova. Dojde tedy ke změně v rozvrhu. V 

pondělí třetí hodinu, kdy bývá TV, bude Český jazyk. Ve středu bude Matematika.

10:15 - 10:45 - čas na přezutí a svačinu

Ve čtvrtek 31.1. bude vysvědčení. Tento den bude normálně probíhat výuka.

8:45 - odjezd ze zastávky Jihočeská univerzita  vlastním busem

8:10 - sraz ve třídě

8:10 - 8:30 - nasvačíme se. Svačinky jsou po dobu bruslení odhlášené.

s sebou: brusle, helmu, svačinu, pití, penál (na Vv)

9:30 - 10:15 - lekce bruslení

10:45 - odjezd zpět ke škole.
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Písmenko Z,z a D,d

14.1. - 18.1. 2019
V pátek 18.1. jedeme poprvé na bruslení. Pojedeme celkem 8x. Cena bude cca 500 Kč i 

s dopravou. K platbě budete vyzváni buď v průběhu nebo na konci kurzu.

1.A
INFORMACE:

Průběh:

O

Prosím zvažte vhodné oblečení pro děti. Ráno budou cca půl hodiny ve třídě, poté 

budou přes dvě hodiny potřebovat řádné zimní oblečení a na oběd budou již ve zpět 

ve škole a někteří celé odpoledne v družině. Nejlepší by bylo, kdyby ráno přišli již 

oblečení na bruslení a po návratu měli ve skříňce náhradní oblečení, které nosí běžně 

do školy. Ale to nechávám na Vás.

Slabikář: str. 28-32

PÍSANKA 2: str. 9,10,11

Sčítání a odčítání do 9, seznamování s čísly 6-10

Téma: Lidské tělo

Pracovní sešit velký, str. 19-22

UČIVO:

Ve středu 30.1. půjdeme do kina na film Čertí brko . Cena 100 Kč (ze školního 

programu)

V týdnu od 4.2. do 10.2. budou jarní prázdniny. !!! kdo si při poslední návštěvě 

knihovny vypůjčil knihy, připomínám datum vrácení do 7.2.!!!

V pátek 1.2. budou pololetní prázdniny
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Počteníčko - doplnit a přečíst

PÍSANKA 2. celá strana 8 

PROCVIČOVACÍ SEŠIT 2. DÍL, celá strana 8
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DOMÁCÍ ÚKOLY:

 každý den číst (nejlépe jednu stranu v slabikáři)

Kontrola DÚ - 21.1. 2019


