1.TÝDEN (lichý)
TÝDENNÍ PLÁN
OD 4. ZÁŘÍ DO 8. ZÁŘÍ 2017
JMÉNO:_______________________
4. ROČNÍK
ÚKOLY NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ

Slavnostní zahájení školního roku
1. hod. + 2. hod. - třídnické hodiny
3. hod. – ČJ – čtení
4. hod. – VL – Naše nejbližší okolí (UČ. str. 5)
ČJ – Opakování učiva 3. ročníku
M – Jehlan, kužel (UČ. str. 84, 85)
AngJ – Hello again! Opening lesson
PŘ – Živá a neživá příroda (UČ. str. 5)
M – Jehlan, kužel (UČ. str. 84, 85)
ČJ – Opakování učiva 3. ročníku
AngJ – How are you, what´ s your name..?
VL – Naše nejbližší okolí (UČ. str. 5)
ČJ – Opakování učiva 3. Ročníku
M – Jehlan, kužel (UČ. str. 84, 85)
PČ – Já a škola – POMŮCKY: voskovky, vodovky, ubrus,
štětec, kelímek, nůžky, pastelky
VV – Zážitky z prázdnin – POMŮCKY: pastelky

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

Informace pro rodiče:
1. Zaplaťte, prosím, za pracovní sešity částku 356 Kč, nejpozději do 8.9.2017.
Dále prosím o vyplnění a odevzdání přihlášky do ŠD, do ŠJ. Aktualizujte dotazník.
2. Tento týden nebude odpolední vyučování Sportovní hry / Keramika / Zábavná matematika.
3. V pátek 29.9.2017 bude ředitelské volno. Více informací na školním webu www.zschrastice.cz
4. Informace o školním roce 2017-2018 a jeho organizaci si přečtěte ve Školním zpravodaji, který
žáci dostali v pondělí 4.9.2017. Doporučujeme vám se s obsahem tohoto zpravodaje podrobně
seznámit a ponechat si jej, neboť tyto pokyny platí pro celý školní rok. Případné novinky, aktuální
informace nebo změny najdete vždy v těchto týdenních plánech, které budou žáci dostávat
každý pátek nebo je najdete také na školním webu www.zschrastice.cz.
5. Do školní družiny by mělo mít dítě vhodné oblečení na ven (nejlépe je nechávat si v ŠD
oblečení na převlékání). V družině mají děti pravidelný pitný režim. Pokud děti budou odcházet
z družiny později než ve 12.30 hod., je vhodné připravit mu i odpolední svačinu.

PŘEJI VÁM VŠEM KRÁSNÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU !
Barbora Vaněčková
třídní učitelka

............................................

podpis rodičů

