TÝDENNÍ PLÁN
KRTEČCI Z 1. TŘÍDY
OD 26. ČERVNA – 30. ČERVNA

JMÉNO ŽÁKA: ________________________________________

Moji milí krtečci,
konec roku je za dveřmi a všichni už se těšíme na prázdniny. Je za
námi první třída. Po prázdninách se uvidíme již jako druháci.
Za uplynulý rok jste všichni udělali obrovský kus práce. Naučili
jste se číst, psát psacím i tiskacím písmem a počítat do 20. Zvládli
jste pracovat samostatně i spolupracovat v centrech aktivit při
různých úkolech. Potkali jste nové kamarády a spolužáky. Máte
mnoho nových zážitků a zkušeností. Těšíme se, že je využijete při
další práci.
Abyste se přes prázdniny nenudili a nebylo vám smutno po
škole, rozhodli jsme se dát vám domácí prázdninové úkoly. Koupejte
se, opalujte, hrajte si a odpočívejte. Také byste mohli trochu číst a
poslat nám do školy pozdrav z prázdnin, ať víme, jak skvěle se máte.
Těšíme se v září ve 2. třídě na viděnou.
Katka, Ivetka a Katka
SEBEHODNOCENÍ:
DODRŽUJI TŘÍDNÍ PRAVIDLA:

TENTO TÝDEN SI BUDU HLÍDAT PRAVIDLO:

TENTO TÝDEN SE MI LÍBILO:
________________________________________________________
Informace pro rodiče:
Vážení rodiče,
rok uplynul jako voda a jeho konec je na dohled. Tento plán je tím posledním. Chtěla bych vám velmi poděkovat
za spolupráci v uplynulém školním roce. Děti s vaší pomocí udělaly obrovský kus práce a já se už nyní těším na
druhou třídu. PŘEJEME VÁM VŠEM NÁDHERNÉ, SLUNEČNÉ A NIČÍM NEZKAŽENÉ PRÁZDNINY!!










Od pondělí 26.6. do čtvrtka 29.6. bude vyučování končit ve 12,00. V pátek 30.6. bude vyučování končit
v 10,30 h. V tomto týdnu se již nebudeme učit. Děti si budou nosit batůžky, pouzdra, svačinky a pití. Celý
týden si mohou děti nosit stolní a společenské hry.
V pondělí 26.6. v 16,00 v 1. třídě se uskuteční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.
V pondělí 26.6. budu vybírat klíče od skříněk! Děti si skříňky postupně vyklidí a už je nebudou zamykat.
Pokud klíč nenajdete, uhraďte prosím 100,- Kč na nový klíč tř. učitelce.
V pondělí a v úterý proběhne turnaj ve stolním fotbálku.
Ve středu 28. 6. 2017 jedeme naposledy plavat. S sebou: Plavky, boty k bazénu, osuška, hřeben, děvčata s
dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět – v batůžku.
Ve čtvrtek 29.6. pojedeme do Tišnova na zmrzlinu. Sraz: 8.25 ve škole, odjezd 9.07, návrat do oběda.
S sebou: batůžek, sportovní oblečení a obutí, svačinu a pití.
V pátek 30.6. bude probíhat slavnostní ukončení školního roku. Děti si přinesou složku na vysvědčení.
Konec bude v 10.30.
Úkoly na prázdniny :-). Děti se budou opalovat, plavat, hrát si a odpočívat. Dále bych vás chtěla poprosit,
abyste přiměřeně procvičovali čtení a děti poslaly do školy 1 (nebo víc) pohled z prázdnin na adresu:
Žáci 2. třídy, ZŠ a MŠ Deblín, Deblín 277, 664 75. Pohlednice využijeme v září. Předem děkuji.
Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. září v 8.25 hod.

Přejeme krásné prázdniny vám i dětem a těšíme se v září na viděnou!
Kateřina Klímová, Iveta Riglová Jelínková a Kateřina Kazíková

PODPIS RODIČŮ
…………………………………

PODPIS ŽÁKA
.....................................................

