Můj týdenní plán
Sudý týden
14.týden

Týden od 30.11. do 4.12.2009

Pondělí
30.11.

Čj

M – prověřovací práce.

Úterý
1.12.

Př
Vv

Test: Hospodářsky významné organismy
Pomůcky: pastelky

Středa
2.12.

Z

Čtvrtek
3.12.

Ov
Z
Čj
Čj

Umění a kýč (soutěž o největší kýč)
Kanada
M – Skloňování zájmena jenž.
L - E.Štorch – Oheň. Video – Osada havranů.

Pátek
4.12.

Př

Cizokrajné ekosystémy – skupinová práce

Celý týden

M

Zlomky – sčítání a odčítání

Aj

L1 – část A, B; minulý čas, can/could you?; uč. 6 – 9, PS 2 – 5, slovíčka
PS 84/1A,B; gramatika PS 74 -75; TEST L 5-6 – St 18. 11. !!!

Nj

Testík – členové rodiny, přivlastňovací pád

F

Šíření světla a stín. Zákon odrazu. Zobrazení na rovinném zrcadle.

D

Víra uchovaná v kameni, dřevě a pergamenu.Slované přicházejí. Velká
Morava.

NEZAPOMEŇTE:
1. Obědy na leden zaplaťte do 21.prosince 2009.
2. V úterý 1.12. 2009 bude ve škole představení CIRKUSU (žáci platí 30,-Kč)
3. Ve středu 16.12.2009 v 10.00 h. navštíví žáci II.stupně divadelní představení „Sněhová mise“ v Příbrami.
Pojedeme autobusem a vybíráme 100,-Kč (doprava+vstupné).
Alena Váňová, třídní učitelka
DALŠÍ INFORMACE:
1. 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.
2. 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, divadlo atp.)
3. 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!
4. Hledáme sponzory, kteří přispějí na tradiční CHRAŠTICKÝ OHŇOSTROJ (17.12.2009 od 18.30 h.).
5. Více informací o činnosti školy najdete na www.zschrastice.cz .
6. Upozorňujeme rodiče na výskyt vší, důkladně zkontrolujte Vaše dítě!

V Chrašticích 30.11.2009

Karel Derfl, ředitel školy

