TÝDENNÍ PLÁN č. 14 (sudý týden)
Můj plán od 30. 11.- 4.12.2009
Jméno: _______________________________________

4. ročník
Úkoly na tento týden
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ČJ ČT/PS
AJ
M
PŘ
VL
PČ
VV
HV

Jak se mi dařilo

Opakování PS (do str. 62)
Procvičujeme češtinu
Dokončování písanky ze 3.roč.
Čtenářská dílna – Jak Bobeš s Mikešem čarovali
Jak dal Rumcajs Mance sluneční prstýnek
1. lekce – celá v učebnici i PS. Nezapomeň na nácvik čtení text
Now Woody! a předložky.
Opakování – pamětné násobení a dělení,
číselné řady do 1000.
Prac. sešit str. 58 - 63, pětiminutovky, listy
Určování listnatých a jehličnatých stromů.
Blíží se zima.
uč. str. 26, 27
Vyhodnocení prezentací – Staré pověsti české.
Velkomoravská říše – seznámení, četba.
Hezké oblečení na focení!
Výrobky ze slaného těsta (slané těsto podle receptu)
Nota d1 – zápis do not. osnovy.

Moje chování

Informace pro rodiče
1. Obědy na leden zaplaťte do 18.prosince 2009.
2. Ochrana dětí a majetku: Všichni příchozí (včetně rodičů a bývalých žáků) se musí nejdříve ohlásit
v kanceláři nebo ve sborovně. Bez ohlášení nelze vstupovat do ostatních prostor školy nebo do tříd.
Vstup do šatny a jídelny je cizím osobám zakázán. Děkujeme za pochopení.
3. Opatření proti šíření infekčních chorob: Žádáme rodiče, aby dítě s příznaky začínající nemoci
neposílali do dětského kolektivu. Dále upozorňujeme rodiče na možnost vyhlášení mimořádného volna
v případě, že nemocnost dětí dosáhne závažnějších hodnot (dle pokynu MŠMT a KHS). Současně také
mohou být zrušeny akce pro veřejnost (besídka v MŠ, vánoční slavnost atp.)
4. Vánoční slavnost bude letos ve čtvrtek 17.12.2009 od 16.30 hodin ve škole. Na programu bude
vystoupení žáků školy, vánoční pohoda a ohňostroj!
5. Hledáme sponzory, kteří přispějí na tradiční CHRAŠTICKÝ OHŇOSTROJ (17.12.2009).
6. Více informací o činnosti školy najdete na www.zschrastice.cz .
7. Upozorňujeme rodiče na výskyt vší, důkladně zkontrolujte Vaše dítě!

V Chrašticích 30.11.2009
Martina Joujová
třídní učitelka

Karel Derfl
ředitel školy

...........……….....................
podpis rodičů

