
TÝDENNÍ PLÁN 42
24.6. – 28.6.2019

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     poslední týden od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6. bude vyučování končit ve 12:00. Děti si nemusí nosit učebnice a sešity, jen pouzdro a 
žákovský deník. Během týdne budeme uklízet třídu, připravovat na prázdninové opravy a úpravy. Děti budou odevzdávat klíčky od skříněk, 
budou je muset vyklidit. Pokud někdo klíč ztratil, platí 100,- Kč na nový. Není tedy asi úplně vhodné dětem dávat jen malý batůžek, raději 
předpokládejme, že budou potřebovat v něčem poodnášet své věci – ve třídě zůstat nemůžou, zde se budou instalovat nové skříně.
     V pondělí 24.6. bude generální zkouška na prezentace projektů – děti mají mít s sebou vše, co je na vystoupení potřeba.
     V úterý 25.6. proběhne prezentace třídních projektů – dopoledne pro ostatní třídy, odpoledne od 16:00 pro rodiče a všechny další 
zájemce. Pro vystupující děti bude od KPŠ Kamarád připraveno pohoštění. Jste všichni srdečně zváni – vystupovat budou všichni, kdo chtějí 
a budou moci – děkuji Vám všem za zprávy.
     Ve středu 26.6. bych chtěla dětem pustit slíbenou pohádku a dát sladkou odměnu, budeme douklízet třídu.
     Ve čtvrtek 27.6., pokud počasí dovolí, bychom šli na celý den ven.
     Poslední školní den, tj. v pátek 28.6., se sejdeme jako vždy (po zvonění v 8:25), rozdáme si vysvědčení a poté se přemístíme do tělocvičny
na slavnostní zakončení školního roku. Celá ceremonie by měla trvat cca do 10:20 až 10:30. V tento poslední den budou všem žákům školy 
odhlášeny obědy – jestliže však máte zájem, aby se Vaše dítě ještě naobědvalo, je potřeba si oběd včas přihlásit.
     Děti dostaly úkol na prázdniny – všechny si připravily prázdninový deník. Ukazovala jsem jim deníky svých synů, aby měly představu, jak 
asi by měly vypadat, udělali jsme spolu zápis o našem výletě do ZOO. Deníky mají proto, že dva měsíce je opravdu dlouhá doba a hodně se 
zapomíná – takže taková trochu příležitost trénovat psaní. Psát mají psacím písmem, můžou krestlit, lepit vstupenky, pohlednice, programy, 
náramky z koupaliště, fotky… Zdálo se, že se na to celkem těší. Psát určitě není potřeba každý den (pokaždé se taky třeba neděje nic, co by 
bylo hodno zapsání), stačí zaznamenat výlet, pobyt u babičky atd. Pokud je někdo velký nepsavec, udělá jeden zápis za celý týden. Z vlastní 
zkušenosti vím, že je pak pro děti i rodiče milé si po čase deník vytáhnout a prohlížet, vzpomínat, jaké ty prázdniny byly…
     Dalším úkolem, který ještě neví, bude přelouskat nějakou knížku – každý podle svých schopností a zájmů. Důvod je podobný, jako u 
deníku – aby nezapomněly číst, popřípadě aby se ve čtení zdokonalovaly. Ve druhé třídě bude zcela jistě čtenářská hra, do které bude každý 
ze třídy přispívat svými přečtenými knihami, takže i zde se bude každá hodit.
     Pokud už bychom se během posledního týdne společně neviděli a nesetkali se, ráda bych Vám za sebe i paní učitelku Brigitu touto cestou
popřála co nejpříjemnější léto, spoustu odpočinku, sluníčka a vody tak akorát a všem přejeme, ať se 2. září ráno sejdeme ve škole zdraví a 
plní sil! Děkujeme Vám také za celoroční spolupráci.
                                                                                                               Hana Trtílková


