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Dzień dobry, wiem, że to musztarda po obiedzie, ale jeszcze ma szansę ten, który nie wyszedł
do szkoły. Dzisiaj odbywają się na 6 godzinie lekcyjnej Mikołajki. Obowiązuje strój klasowy
wszystkich, a zawodników- sportowy. I słodki bilet wstępu.

Proszę zajrzeć do papierowych teczek, są tam sprawdziany do podpisania i poprawienia ew.
błędów. Troje rodziców proszę o podpisanie zgody na badanie, o którym wcześniej
rozmawiałyśmy telefonicznie. Druki są w teczce.

Prace domowe: kolejny raz proszę, aby wypowiedzi pisemne typu opis, opowiadanie,
zaproszenie itd pisane były w brudnopisie i przepisane na czysto do zeszytów. Odnoszę takie
wrażenie, jakby część z Państwa nie zaglądała w ogóle do zeszytu dziecka. Niektóre prace
wyglądają jak pisane na kolanie podczas powrotu ze szkoły do domu. Od jutra, gdy się to
powtórzy, każę przepisać zeszyt. Bez krzty litości.

Pochwaliłam dzieciaki za czytanie i tak im się w główkach przewróciło, że nawet nie zaglądają
do Podręcznika, jak coś zadam.

W szkole pojawiły się znowu wszy. Pani pielęgniarka odmówiła przeglądania głów, proszę to
czynić we własnym zakresie.

Pisanie ze słuchu, czyt. dyktando. Odbędzie się w piątek i obejmie wyrazy znajdujące się w
Kartach Ćwiczeń do strony 23. Proszę więc utrwalać ich pisownię.

Brawo za tabliczkę mnożenia do 100. Część dzieci radzi sobie bardzo dobrze. Jutro napiszą
próbnie 10 przykładów, a ja to ocenię bez wpisywania do dziennika. Prace wkleimy do
zeszytów, będziecie mogli Państwo zobaczyć w jakim stopniu tabliczka została opanowana.
Czas niestety będzie ograniczony.

Pisząc 10 skojarzyłam od razu, że w zastępstwie pani Marysi, odpytuje z modlitw. W najbliższy
poniedziałek każdego zapytam z dwóch niezaliczonych. Książki do religii maja w plecakach.
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Proszę je stamtąd usunąć, bo są ciężkie i nie ma sensu ich nosić.

Zakończę optymistycznie -Do zobaczenia na kuligu. J.P.
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