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Obsah učiva, úkoly, pomůcky, další informace

Osobní a intimní hygiena
Orientace na číselné ose
Vzhůru do lesů
Měkkýši - plži
J.J.Ryba očima dětí, zpěv
Nejsledovanější – média a „Já“
Orientace na číselné ose
Unit 2C – Present tenses, pg.25
Asking Questions about Animals and what they doing.
Mezopotámie
Mezopotámie
Mozaika – nástěnné hodiny (přinést černou fixu a lepidlo)
Unit 2D – The story of Chicken Licken, pg.26, TEST (questions – pr.cont.)
Pololetní písemná práce
Slovesa.
Popis postavy.
Pomoc na dálku
Gymnastika
Unit 2D – Must (muset), pg.27
Oprava pololetní písemné práce
Měkkýši - mlži
O krajině slavných indiánských časů
Slovesa.
J.Tomeček – Blonďáček. Čtenářská dílna.

Další informace:
1. V úterý 23.1.2018 v době od 15.00 do 17.00 budou mít všichni učitelé ZŠ KONZULTAČNÍ
HODINY. Budou se týkat jenom těch rodičů a žáků, kteří budou pozváni nebo se předem domluví
s pedagogem o potřebnosti této konzultace. Je důležité, aby se jednání o prospěchu a chování
zúčastnili pedagog + rodič + dítě. Připomínáme také, že všichni pedagogové mají své pravidelné
konzultační hodiny (v rozsahu cca 2 hodiny týdně) průběžně po celý rok. Je však třeba se vždy
předem domluvit s učitelem mailem či telefonicky. Rozvrh pravidelných konzultací najdete na
školním webu nebo na nástěnce ve škole.
2. V pondělí 22.1.2018 proběhne další rodičovská kavárna – tentokrát na téma ŠKOLNÍ ZRALOST
- s Mgr. Podrázskou z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP Příbram). Beseda začne od 16.00
h. v podkroví MŠ a je určena především pro rodiče dětí z mateřské školy. Mohou se však zúčastnit i
další zájemci o tuto problematiku. Vstup zdarma.
3. Ve středu 31.1.2018 dostanou žáci Výpis z vysvědčení za 1.pololetí a Hodnocení přístupu ke
vzdělávání a chování žáka. Tyto dva doklady dětem zůstávají.
4. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude také přerušen.
5. V sobotu 24. února 2018 proběhne DĚTSKÝ KARNEVAL, který pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ
a MŠ Chraštice. Již teď prosíme všechny rodiče, zda by nám pomohli se sháněním sponzorů na
zajištění programu, odměn a tomboly pro děti. Děkujeme!
6. Vybíráme doplatek na LVK ve výši 2500,-Kč. Plaťte u paní Galážové do konce ledna.
7. Chcete-li mít pravidelné informace o aktuálním dění ve škole, přihlaste se k odběru novinek na
školním facebooku: www.facebook.com/zschrastice.
Mgr. Alena Váňová, třídní učitelka

