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27.5. - 31.5. 2019 1.A
Informace:

Ve čtvrtek 6.6. budou konzultační hodiny od 14 hod. Prosím do úterý 28.5. smažte své 

zápisy na nástěnce v aplikaci Bakaláři a od středy se zapisujtepo 10 min. Děkuji.

Setkání rodičů a dětí z naší třídy bude v sobotu 1.6. odpoledne (asi 14-17 hod) v areálu 

Hluboká. Jedná se nezávazné setkání. Není školní akce. Doufám, že se sejdeme v 

hojném počtu. Na toto setkání není připraven žádný program, jen si myslím, že by děti 

potěšilo, kdyby se potkaly i mimo školní prostředí. Vstup do areálu i parkoviště je 

zdarma. Je zde krásný dřevěný hrad, který okouzlí každého. Nafukovací trampolína je 

zpoplatněna (asi 10 Kč na celý den). Předpokládám, že se potkáme někde v blízkosti 

dřevěného hradu, kde je možné se usadit i v trávě (možná s sebou nějakou podložku, 

deku).

www.areal-hluboka.cz

Ve čtvrtek 30.5. se koná "Běh kolem destinky" od 15 do 18 hod. Přijďtese proběhnout 

nebo jen projít. 

V pondělí 10.6. školní výlet. Pojedeme do "Houbového parku. Děti čeká program ve 

třech naučných stezkách: Po stopách zvířat (...projdeme se bosonohou stezkou s 

bludištěm, během které dohledáváme stopy zvířat, která žijí kolem nás) , Na cestě 

planetami (...vydáme se zahradou na výpravu za planetami naší sluneční soustavy, 

přesně přepočítaných velikostí i vzdáleností, a objevíme ještě neobjevené) Botanické 

bloudění (...Znáte rostlinky kolem nás? Tato interaktivní stezka vám představí mnoho 

běžných rostlin v živé kráse. Budete bádat a můžete přivonět, pochutnat i pohladit) . 

Dále je v plánu vyrábeění sádrové magnetky, opákání špekáčků a možná i hledání 

pokladu. Cena výletu: Houbový park - cca 200 - 250 Kč (slíbili doladit program a cenu 

do 3.6.) Bus: max 200 Kč.

V pátek 31.5. v rámci dopoledního vyučování bude pro děti připravený „Den dětí“. 

Tato akce bude probíhat ve výukové zahradě JCU pod vedením pana RNDr. Tomáše 

Ditricha, Ph.D.. Každé dítě za splněná stanoviště dostane odměnu. Moc Vás prosíme o 

pomoc při shromažďování cen. Pokud máte možnost v zaměstnání získat nějaké 

sponzorské dary (propisky, pexesa, nálepky…), budeme moc rádi. 

děkuji za ochotu

V pátek 7.6. se bude naše třída fotit. Fotografování proběhne až kolem 12 hod, proto 

budeme končit o chvíli později. Cena fotografie 40 Kč.  (přes školní pokladnu).

Svačinky pro přihlášené děti budou ukončeny k 12.6.

http://www.areal-hluboka.cz/
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Domácí úkoly si rozložte na celý týden dle vlastní potřeby.

NEPOVINNÝ ÚKOL: malý sešit -  děti si mohou doplňovat příklady do strany 16 včetně.

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:

M

Písanka 4, celá str. (bě, pě vě)  a celá strana (sedět, letět, sněží),

ČJ

kontrola DÚ v pondělí 3.6.

Slabikář, celá str.114

V úterý si vyberu písanky a ve středu zase vrátím

NEPOVINNÝ ÚKOL: pracovní list, bude připravený pro zájemce ve třídě od úterý.

ČJ

M

Opakování

Slabikář: strany 110 - 115

písanka 4:   di, ti, ni,      dy, ty, ny,     bě, pě, vě, mě

čísla 11 - 20, SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM PŘES 10

Pracovní sešit velký, 3. díl, postupné dokončovíání sešitu.

Téma: Poznáváme zvířátka, mláďata, ptáci

Učivo:

V pátek 21.6., tedy v den vysvědčení, půjdou děti do školy jen na první hodinu. Obědy 

tento den nejsou. ODPOLEDNÍ DRUŽINA JE NA DEN VYSVĚDČENÍ ZRUŠENA.

Kroužky pořádané naší školou budou ukončeny ke konci května.

Na Facebooku vznikla uzavřená skupina pro rodiče z naší třídy. Všechny informace, 

diskuze i jiný, třeba audiovizuální obsah, který si budeme sdílet, je neveřejný. Tedy 

uvidí ho jen členové této skupiny a nikdo jiný. Záměr vzniku této skupiny je pouze pro 

lepší komunikaci mezi námi všemi společně. Můžete zde nejen na mne, ale i na ostatní 

vznášet různé dotazy, vkládat připomínky, tipy na vše, co se nás týká, diskutovat apod. 

Záměrně sem nezapisuji název skupiny, v případě zájmu o vstup mne kontaktujte přes 

fb. Není povinné být členem a sledovat příspěvky, nejedná se o oficiální komunikační 

prostředek. Vše důležité pro naši třídu bude vždy zde v týdenním plánu. Děkuji.


