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Ve čtvrtek 6.6. budou konzultační hodiny od 14 hod. Kdo ještě neučinil, prosím smažte 

své zápisy na nástěnce v aplikaci Bakaláři a  zapisujte se po 10 min. Děkuji.

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.

Svačinky pro přihlášené děti budou ukončeny k 12.6.

Kroužky pořádané naší školou byly ukončeny ke konci května.

Je možnost koupit si triko s logem 

naší školy. Cena dětského trika je 

210 Kč, triko pro dospělého je 215 

Kč. Během tohoto týdne rozdám 

dětem nabídku. Prosím o vyplnění, 

zda máte zájem či nikoliv. 

Objednávky budou vyřízeny během 

jednoho, max. dvou týdnů.

3.6. - 7.6. 2019 1.A
Informace:

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).

Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili našeho sobotního setkání. Podle ohlasů se 

povedlo, všem se líbilo. Mám radost a děkuji. Navrhuji alespoň ještě jedno setkání 

během června.

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 (jsem s organizátory 

domluvený, budeme kompletovat organizaci a ceny během pondělí 3.6. nebo úterý 4.6., 

proto konkrétnější informace napíšu do Bakalářů do úterý ) Bus: max 200 Kč, pokud 

pojedou všichni.



Týdenní plán

PRV

O

O

O

Učivo:

ČJ

M

Čtení s porozuměním

Slabikář: strany 116 - 122

písanka 4:   postupné dokončování písanky (každý dle svého tempa)

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

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

Téma: Dny v týdnu, kolik je hodin?

Domácí úkoly si rozložte na celý týden dle vlastní potřeby.

Malý sešit, strana 20, cvičení A,B

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:

M

Písanka 4, celá str. (lavice, police, Vašku) a celá strana (ananas, banán, citron)

ČJ

kontrola DÚ v úterý 11.6.

Slabikář, celá str.122 (k textové části děti dostanou pracovní list, který vyplní)


