
43.TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B
20.6.- 24.6.2022

ČESKÝ JAZYK
cíl:

Vyhodnotím, co a jak  jsem
se naučil/a.

.
Opakování, psaní v písance.

MATEMATIKA
cíl:

Vyhodnotím, co a jak jsem
se naučil/a.

Matematické hry, výstaviště.

NÁŠ SVĚT
cíl:

Vyhodnotím, co a jak jsem
se naučil/a.

Ohlédnutí za lesními dny, ukončení třídního projektu.

Od středy máme zkrácené vyučování, na oběd budeme chodit od 11:30, po té bude
možné si děti vyzvedávat, jinak běžně funguje družina.

CO NÁS V TÝDNU ČEKÁ:
- v úterý 21.6. od 16:00 pasování prvňáčků na čtenáře, těšíme se na Vaši účast.
- Ve středu 22.6. benefiční akce Žákovského parlamentu – Snídaně pro Ukrajinu. V

pondělí se s dětmi domluvíme, co kdo by mohl přinést na společný stůl. Ve škole
už máme sklenici medu, hodit se bude nějaké pečivo, pomazánka, buchta, ovoce,
zelenina.Předem děkujeme za pomoc v tomto směru. Smyslem společné snídaně
bude setkat se a popovídat si, dát si něco na zub + dobrovolníci budou moci do
pokladničky „parlamenťákům“ přispět na Ukrajinu (vybrané peníze bychom využili
na podporu rodiny, která přišla v důsledku tragické události v minulém týdnu o
syna, žáka naší školy).

- ve čtvrtek 23.6. jste všichni srdečně zváni na prezentace třídních projektů, které
se budou konat od 16:00 v tělocvičně školy.

- v týdnu se ohlédneme za lesními dny a vyhodnotíme si třídní projekt “Les všemi
smysly”

- koncem týdne začneme uklízet třídu, děti si odnesou domů výkresy, věci z lavic,
atd..

- ve středu 29.6. rozdáváme vysvědčení, ve čtvrtek 30.6 je ředitelské volno.

Vyúčtování:
326,- (kniha 196,- , školní výlet 70,-. (dětem, které nejely busem zpět do Deblína, se
částka pokrátí o pár peněz) , focení od 60,- (platí pro ty děti, které se fotily se třídou a v
jedné skupince, což tak měly všechny děti), pokud se někdo fotil ve více skupinkách,
přidává si ještě 25,-. DĚTI, KTERÉ SE FOTILY SÓLO, DOSTANOU FOTKU 2x, A
TUDÍŽ, KDO SE FOTIL SÁM, JE POTŘEBA ZAPLATIT JEŠTĚ 2x25 KČ.
Je možnost částku zaplatit po pasování na čtenáře. Přehled o tom, kolik kdo má
konkrétně zaplatit , budu mít připravený. Pokud něčemu nerozumíte, určitě se ptejte.

Pohodové dny přeje Jana Šnévajsová


