
TÝDENNÍ PLÁN 1.A 

 
 SKŘÍTKOVY ÚKOLY 13. 6. - 17. 6. 2016 

JMÉNO:____________________________ 

PŘEDMĚT UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

Už čteme a píšeme sami 2. díl – dokončení 

Hrajeme si ve škole i doma  – Kniha o mně – dokončení pracovního sešitu 

 

 

Čteme každý den  

PSANÍ 
 

Písanka 3. díl – dokončení 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Opakování všech témat (průřezově) 

 

MATEMATIKA  Matematika 2. díl – Matematické listy 

PRVOUKA 
Co dělat, když… 

Co jsem se v prvouce naučil 

 

 

JAK SE MI DAŘÍ: 

PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ 
 ČT  

       

KAŽDÝ DEN SI ČTU? 

 

 PS 

        

KONTROLUJI SI HÁČKY A 

ČÁRKY? 

 

AJ 

          

KE KAŽDÉMU TÉMATU ZNÁM 

NĚKTERÁ SLOVÍČKA? 

 

M      
VÍM, CO UMÍM, DOKÁŽI SE 

ZEPTAT? 

 



PRV 

          

VÍM, CO MÁM DĚLAT, ABYCH 

SI NEUBLÍŽIL? 

 

CA      

 

TENTO TÝDEN JIŽ NEBUDOU 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE:  

Vyúčtování za dopravu do divadla Radost (ze středy 25. 5. 2016) 73 Kč / dítě 

Prosím o uhrazení, kdo ještě neuhradil. 

Uhrazení fotografií, kdo ještě neučinil – do pátku 17. 6. 

 

Dne 29. 6. a 30. 6. 2016 bude ředitelské volno z důvodu celkové rekonstrukce školní 

kuchyně. Konec školního roku je tedy v úterý 28. 6. 2016 (v 10:30).  
Veškeré informace najdete na našem novém webu www.zs-deblin.cz  

 

Pasování na čtenáře  
Každoročně probíhá pasování na čtenáře dětí z 1. třídy. Pasovány jsou žáky z 9. třídy během 

posledního dne školy. Na památku si děti odnáší knihu. Pro letošní rok jsme zvolili knihu Sísa 

Kyselá. Knihu hradí rodiče. Částka za knihu je 139 Kč.  (Omlouvám se za zmatek v ceně, 

chtěla jsem se nepatrným dílem podílet na uhrazení, ale paní asistentka Vacušková 

nedopatřením cenu přepsala, tudíž ponechám plnou cenu na vás rodičích a sama dětem 

vymyslím jiný dárek :-) ) 

 

Výukový program E-liška (děti se seznámí s životem lišky) 

V úterý 14. 6. a cena 50 Kč / dítě.  Uhradit nejpozději do pondělí 13. 6. 
 

Výlet Rosice –  Je možné hradit 150 Kč. Nejpozději však do 21. 6. Vyúčtování za dopravu 

bude po obdržení faktury. Letošní rok se KPŠ Kamarád nepodílí na financování dopravy. 

 

Obědy lze v případě potřeby odhlásit do 22. 6. 2016. 

 

Sběr papíru – od středy 15. 6. (dopoledne) do 17. 6. (dopoledne) bude přistaven kontejner 

v prostou školního dvora. Stačí dětem na lísteček napsat množství, které jste přivezli. 

Vyhodnocení nejlepšího „SBĚRAČE“ bude na konci školního roku. 

 

Kroužky končí pátkem 17. 6.  V případě, že ještě někdo neuhradil dlužnou částku za 

kroužky (období duben-červen), obrátí se na kancelář školy.  

 

V pátek 17. 6. bude probíhat den organizovaný ŽP – Záhady přírody: Léto a rybaření, děti si 

tento den oblečou modrá trička a holínky :-) 

 

Děkujeme mamince Vojtíška Mičánka za krásné pivoňky :-) 

Děkujeme babičce Julinky Kratochvílové za zbytky látek, které využijeme :-) 

Děkujeme mamince Pepíka a Fandy Svobodových za krásnou prohlídku na jejich farmě :-) 



 

 

 

 

 

Přeji krásné dny :-)    p. uč. Eva Bartesová 

 

 

 

 

 
 

 

DODRŽUJI PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY:   

 

 

                          

    

PODPIS ŽÁKA__________________RODIČE:________________________ 


