
Pondělí 20. 6. Tenisové dopoledne  v Tišnově.                                                                                    
Plán akce: sešli bychom se ve třídě (děti z Maršova, Braníškova, 
Křoví a Deblína) v 8.25 a pak společně odešli na autobus v 9.03 směr 
Tišnov. Děti z Tišnova mohou přijít přímo na místo (Ostrovec 1897, 
Tišnov). Sportovní vyžití dětem připravili rodiče Davči Kunického. 
Zajistili pro děti také občerstvení (oběd).  Návrat do Deblína 
plánujeme v 12.35 a v 13.00 ve škole. Děti mohou jít rovnou domů 
nebo půjdou do družiny.  Pokud půjdou  výjimečně (namísto 
družiny) domů, prosím napište mi zprávu (edookit nebo lísteček). S 
sebou si děti vezmou batůžek, malou svačinku, pití, sportovní 
oblečení,  (tričko, šortky), kšiltovku a obuv, která nemá hrubou 
podrážku, 20,- na cestovní výlohy. Děti z Tišnova mohou v 12.15 
odejít rovnou domů. Jen mi prosím upřesněte, zda bude vaše dítě 
odcházet samo nebo si je budete vyzvedávat. 

Úterý 21. 6. Dokončujeme pracovní sešit v matematice a nacvičujeme 
prezentaci našeho projektu.

Středa 22.6. Vybíráme učebnice - český jazyk, čítanka, matematika (pracovní 
sešity dětem zůstávají). Nevybírá se učebnice z AJ. Ty si děti 
ponechají. Prosím o kontrolu učebnic, slepení, vygumování 
poznámek atd. Poničené učebnice nebo zcela zničené bude třeba 
uhradit už ve středu.                                                                                                                
Ve středu 22. 6. pořádá ŽP Benefiční snídaní na podporu Ukrajiny a 
ukrajinských rodin. Prosím vás pomoc s přípravou pokrmů v tento 
den. Dejte dětem s sebou  (občerstvení, které by mohly přidat na náš 
společný stůl - pomazánky, pečivo, buchty, zeleninu, ovoce, 
meduňkový  sirup vlastní výroby  máme ještě  v zásobě, ale kdyby 
někdo měl ještě  jiný, určitě rádi ochutnáme.  Cílem této snídaně je  
společně  se potkat, pohovořit, posnídat a přispět dobrovolnou 
částkou na podporu ukrajinských rodin.                                                                                                                                                       
Zkrácena výuka do 11.50, poté děti odchází  domů/ na oběd/ do 
družiny.

Čtvrtek 23.6. Prezentace třídních projektů - dopoledne pro žáky školy.                           
Zkrácena výuka do 11.50, poté děti odchází  domů/ na oběd/ do 
družiny.                                                                                                                                           
S sebou si děti vezmou pouze batůžek, svačinu, čip a klíče.                                                                                                                                  
Odpolední prezentace třídních projektů pro veřejnost od 16.00 v 
tělocvičně školy. Srdečně vás zveme!

TÝDENNÍ PLÁN
20.6. - 24.6.



Pátek 24. 6. Výlet žákovského parlament (3.a 4.vyuč. hod. budou suplované, 
doprovázím společně s paní asistentkou Dášou děti na výletě ŽP).                                                                                                                                       
První dvě hodiny - úklid třídy (děti si odnesou  výkresy, výtvarné 
potřeby).  Přibalte jim tašku.                                                                                                                                       
Zkrácena výuka do 11.50, poté děti odchází  domů/ na oběd/ do 
družiny.   


