
TÝDENNÍ PLÁN 41
17.6. – 21.6.2019

Český jazyk Práce s textem – Slabikář 3 str. 20-24. Písmeno D, Z, Ď, Ť, Ň, slabiky D ě, T ě, Ně - Písanka 3 str. 30-33.
TV vysílání na 19.6.: Na co se těším o prázdninách (plány na prázdniny) – opět alespoň dvě věty psacím písmem, doplněné obrázkem.

Matematika Půlíme vzdálenost i čas. Určujeme pořadí. – Matematika 2 str. 56-59.

Náš svět Zvířata (výlet do ZOO Brno).

Anglický jazyk Rock, scissors, paper - píseň a hra:
https://www.youtube.com/watch?v=P65yE_EXLd8&list=RDQMJQ4uTBnhJPk&start_radio=1 

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     na učení už jaksi není ani pomyšlení, ale ještě se budeme snažit alespoň trošku přinutit. Nicméně se kupí další a další záležitosti a 
sdělení, kterých je teď před koncem školního roku hodně. Takže tentokrát opravdu dlouhé povídání o tom, co nás čeká:
     V pondělí 17.6. poslední lekce „Zdravých zubů“.
     Ve středu 19.5. pořádají páťáci fotbalový turnaj pro 1. stupeň – i v naší spíše „holkové“ třídě jsme sestavili fotbalový tým, který nás 
bude reprezentovat.
     Ve čtvrtek 20.6. jedeme na výlet do ZOO Brno. Prosím o uhrazení 250,- Kč a odevzdání návratky a kopie průkazky zdravotní 
pojišťovny do 17. 6. 2019. Sraz ve škole je v 8:15. Odjezd objednaného autobusu bude v 8:30. Návrat do školy bude kolem 15:00. 
S sebou do batůžku svačinu a pití na celou dobu výletu, oblečení a obuv podle počasí (popř. pláštěnku), přiměřené kapesné. 
Absolvujeme výukový program a prohlídku ZOO, jízdu vláčkem. Obědy ve školní jídelně na tento den jsem již celé třídě hromadně 
odhlásila.
     Poslední týden od 24.6. bude vyučování končit ve 12:00.
     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 – pokud již nyní víte, že Vaše dítě ten den odpoledne nemůže nebo z nějakého důvodu nepřijde, dejte mi prosím 
vědět, abychom vystoupení nacvičili jen s těmi, kteří opravdu přijdou.
     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. Poté už se definitivně děti – 
i paní učitelky :-) budou moci rozprchnout na zasloužené prázdniny. V tento poslední den budou všem žákům školy odhlášeny obědy –

https://www.youtube.com/watch?v=P65yE_EXLd8&list=RDQMJQ4uTBnhJPk&start_radio=1


jestliže však máte zájem, aby se Vaše dítě ještě naobědvalo, je potřeba si oběd včas přihlásit.
     Během následujících posledních dvou týdnů bychom ještě rádi udělali jednu výpravu ven na celé dopoledne, jejíž termín si asi 
dohodneme až v průběhu – dle počasí, chuti všech – dala bych vědět den či dva dopředu.
     Dětem, které již donesly peníze, byly rozdány fotografie. Pan fotograf udělal dronem ještě jedno foto, na kterém jsou všichni žáci a 
učitelé z celé školy. Dohodněte se se svými dětmi – fotku viděly, pokud o ni budou mít zájem, je potřeba v pondělí 17.6. přinést ještě 
30,- Kč. Fotografie bude doobjednána jen těm, kdo peníze na ni donesou.
                              Děkuji, že jste dočetli až sem, a přeji pokud možno příjemné letní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková


