PLÁN VÝUKY OD 26. 6. 2017 DO 30. 6. 2017
TŘÍDA V.
Předmět

Učivo

Písemné práce

Poznámky

ČESKÝ JAZYK
T41

MATEMATIKA
T41
ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba) T41
ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová) T41
PŘÍRODOVĚDA
T41
VLASTIVĚDA
T41
JINÁ SDĚLENÍ
T41

Již nebude probíhat klasická výuka, celý týden budou probíhat třídnické hodiny!
Prosím, abyste si postupně odnášeli své věci ze třídy i skříněk, ať toho nemáte moc najednou!
Pondělí - vracení a vyhodnocení stavu učebnic -> všechny učebnice s sebou,pokud to bude potřeba, učebnice očistěte,
vygumujte, slepte apod., v případě poškození bude dle tabulek navrženo finanční vyrovnání, které je potřeba do konce školního
roku uhradit; nácvik zumby?
Úterý- hry, filmy, zábava, nácvik zumby?

Středa- předáváme vyklizené a vyčištěné skříňky a ODEVZDÁVÁME KLÍČE OD SKŘÍNĚK!!!
Čtvrtek - hry, filmy, zábava :-)
Pátek - rozloučení v tělocvičně, rozdání vysvědčení, ukončení v 10:30
V pátek jeoběd ve školní jídelně automaticky odhlášen, pokud byste o něj měli zájem, je potřeba si ho přihlásit. V případě
zájmu o klub v tento den, dejte, prosím, zpětnou vazbu - viz zpráva v Edookitu.
Všem děkuji za (snad i pro vás) hladký průběh již téměř uplynulého školního roku a za veškeré síly do něj vložené! :-)
--- --- --Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu přestávek !!!
Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv účelem) v
budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, žebez povolení pedagogického pracovníka
ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit učitele!
V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou
následovat kázeňské postihy.
!!!Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto nápojů ve škole!!!
.

