
5. TÝDEN - TŘÍDA MB 
3. – 7. října 2022 

Organizační záležitosti: 
 
Příští týden nabízím termíny tripartit = společného setkání dítě, rodič, učitel nad školními tématy. 
Odkaz na tabulku vám pošlu mailem a prosím o zapsání. Každé setkání trvá maximálně 25 minut a 
probíhá v učebně MB (číslo 93). Do 16 hodin vstupujte prosím družinovým vchodem. Od 16:30 vás 
před tripartitou vyzvednu u učitelského vchodu. Pokud se musíte z tripartity odhlásit, uvítám 
zprávu mailem. Prosím především rodiče prváčků, aby se zapsali. Další termíny budu nabízet 
v následujících týdnech.  
 
V pondělí budou psát druháci test z abecedy. 
 
Bruslení. Příští týden v pátek 7. října jdeme bruslit.    
Sraz: 7:55 před školou, návrat do třídy kolem 11. hodiny.  
S sebou: brusle, lyžařskou helmu, pevné rukavice a oblečení vhodné na bruslení, svačinu, pití, 

případně něco na převlečení.  
Odvoz batohů je zajištěn. Děkuji.  
V pátek ráno bude moje dítě (zakroužkujte): 
 
                 čekat před stadionem v 8:35                           půjde se třídou od školy  
 
 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Každý rok pořádá naše škola Vánoční jarmark, letos v pátek 9. prosince. Třídy na jarmarku prodávají 
své výrobky, které vytvoří částečně ve škole a z větší části na společných dílničkách. Tyto dílničky 
pořádáme jako společnou předvánoční odpolední akci pro děti a rodiče ve škole. Je zvykem, že si 
podle možností jednotlivé výrobky, materiál a nářadí připraví a výrobu garantují rodiče. Mělo by jít 
o jednoduché ne příliš nákladné výrobky, které děti zvládnou vyrobit. S předstihem vás tedy oslovuji, 
kdo by měl zájem a možnost garantovat výrobu u jednoho stolečku, velmi nám to pomůže a přispěje 
k příjemné adventní atmosféře. Termín letošních dílniček je 1. prosince od 16 – 18 hodin a bude 
společný pro třídy MA, MB, MC.  
 
 
Angličtina: 
MB1: opakujeme pozdravy, představení se, barvy a čísla do 10; učíme se zvířátka 
MB2: L1 pohybové aktivity a činnosti; naučíme se říkat, které aktivity umíme provádět, a které nám 
nejdou 
MB3: L2 bavíme se o jídle a potravinách, naučíme se říct, co máme rádi a co nám nechutná, 
opakování slovní zásoby 

Prostor pro další sdělení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 



 


