
 

41.TÝDEN (7. 6. – 11. 6. 2021) 
Důležité informace pro rodiče 
 

• Kontrolujte prosím dětem, že mají připravené potřebné pomůcky do školy (převlečení na 
TV, pomůcky na PČ, VV, psací potřeby, mazací tabulku a fix).  

• Připomínám, že v rubrice třídy je odkaz k rezervaci termínu na konzultace (trojlístky), 
které proběhnou ve dnech 7. 6. – 11. 6. 2021.  

• Pyžamový den – 10. 6. 2021 – Budeme se učit v pyžamu.  

• Cyklovýlet – 11. 6. 2021 - Vyrazíme na koně do Chotusic. S sebou jízdní kolo, helmu, 
chrániče, batoh, svačinu, pití, kapesné (pokud se zastavíme někde u krámu). 

• Cvičení s trenérem (Škola v pohybu) se posunulo na 16. 6. 2021 od 10:00. 

• Školní oblečení – výjimečná příležitost – Pouze do 10. 6. 2021 můžete dětem objednat 
oblečení se školním logem. Odkaz na e-shop je na stránkách školy.  

• Do 11. 6. 2021 probíhá prodej magnetických záložek od Fondu Sidus. Jedna záložka stojí 40 
Kč a výtěžek poputuje jako podpora nemocným dětem. 

 

CO NÁS ČEKÁ A CO MÁME MÍT? 

ČJ  

• Slovní druhy – procvičujeme (osoba, číslo, čas) 

• DÚ: Procvičujte doma pádové otázky a všechny řady VS 

• DÚ na středu: PS (modrý) str. 39/6 

M • Rýsování, mm/cm 

• Příklady se závorkou 

• Opakování základních početních operací  

AJ • Lekce UNIT 9 – What are you wearing?  

• Rozhovory 

• DÚ na pondělí: WB str. 68/3 

Prv • Vnitřní ústrojí člověka, smysly, lidské zdraví 

VV/PČ • VV – Kresba přírodnin venku. Přinést uhel! 

• PČ – Tvoříme na přání – Domácí chipsy – kdo neměl tento týden, 
přinese si ve středu 1 bramboru + struhadlo a ideálně i škrabku. Děti, 
které brambůrky dělaly, půjdou ven na školní pozemek. 
 

Vzkaz pro účastníky výpravy 
Milé děti,  
příští týden nás čekají trojlístky.  Připravte si na ně důkazy podle tabulky s výstupy. 

Budeme si o důkazech společně povídat a zhodnotíme, jak se Vám práce ve škole daří.       
Ve čtvrtek přijďte do školy v pyžamu a můžete si přinést i svého plyšáka. Na pátek 
připravte jízdní kola, vyrazíme do Chotusic na koně.  

Přeji Vám krásný víkend.       
Paní učitelka Šárka  

 

Týdenní plán 


