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TÝDENNÍ PLÁN
25.6. - 29.6.2018
ČESKÝ JAZYK

Třídnické práce.

ANGLICKÝ JAZYK

Třídnické práce.

MATEMATIKA

Třídnické práce.

NÁŠ SVĚT

Třídnické práce.
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Informace pro rodiče:
Celý týden bude končit výuka 12.00 kromě středy. Družina i jídelna v provozu bez omezení.
V tomto týdnu si děti nebudou již nosit aktovky, ale jen batůžky s pouzdrem, svačinou, pitím, klíčem od skříňky a čipem. Celý týden si mohou nosit různé
společenské hry, dětské filmy na flashce apod.
V úterý 26.6. proběhne prezentace třídních projektů. Dopoledne pro spolužáky a odpoledne v 17.00 v tělocvičně pro rodiče a veřejnost. Srdečně zveme!
Ve středu 27.6. jedeme naposledy plavat. S sebou: v batůžku: svačinu, pití, klíče od skříňky a čip, plavky, boty k bazénu, osušku, hřeben, děvčata s
dlouhými vlasy plaveckou čepici a čepici na cestu autobusem zpět. Odjezd od školy bude asi 10.05 a návrat do 12.50 ke škole. Děti dostanou mokrá
vysvědčení.
Ve čtvrtek, pokud počasí dovolí, půjdeme s dětmi na zmrzlinu. Nemusí si brát peníze, bude to odměna za celoroční snažení. Také budeme slavit
narozeniny dětí, které se narodili o prázdninách. Mohou přinést bonbony, pokud budou chtít.
Ve čtvrtek budeme vybírat klíče od skříněk. Pokud někdo klíč ztratil, uhradí částku 100,-. Prosím o důkladné vyklizení skříněk na prázdniny.
V pátek 29.6. budeme rozdávat vysvědčení. Sraz ve třídě 8.25, předběžné ukončení v 10.30 hod. S sebou složku na vysvědčení.
Úkol na prázdniny: Děti si budou psát a malovat prázdninový deník, který dostanou nakopírovaný. Až se v září znovu sejdeme, budeme s ním pracovat.
Začátek školního roku 2018/2019 bude v pondělí 3. září v 8.25.

Naši milí rodiče, přejeme vám krásné prožití prázdnin, mnoho sluníčka, klidu a odpočinku a načerpání nových sil do
dalšího školního roku. Děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci a těšíme se po prázdninách na viděnou.

Vaše paní učitelky Katka, Marta a Katka
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