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Měsíční plán: I. B                                     Červen 2014 

 

Informace 

 2. 6. – focení třídy v průběhu dopoledne  

 společné foto 35,- Kč (alespoň část uhradíme ze zbylých peněz z Prahy) 

 malé foto 15,- Kč  

 4. 6. od 17:00 hod. v jazykové učebně – schůzka výboru SRPDŠ (za naši třídu paní Korpasová a 
paní Krotilová) 

 do 13. 6. vybíráme 600,- Kč na pomůcky do 2. třídy – stejně jako loni z těchto peněz 
nakoupíme výtvarné potřeby (papíry, kartony, tuše, barvy, lepidla…), euroobaly do šanonů, 
sešity a pracovní sešity, žákovskou knížku… 

Akce, 
pomůcky 

 5. 6. – Staročeský jarmark v areálu školy pro veřejnost od 10:00 do 14:00 hod.  

 19. 6. – 22. 6. – sportovně turistický pobyt v přírodě – Bartošova pec – podrobné 
informace na další straně tohoto plánu 

 23. 6. – vybírání klíčků od šatních skříněk – nový klíček obdrží děti na začátku nového 
školního roku 

 27. 6. – v průběhu 1. vyučovací hodiny bude slavnostním rozdáním vysvědčení ukončen 
školní rok – vyučování končí v 9:00 hod. (ŠD je normálně v provozu až do odpoledních 
hodin) 

 letní prázdniny od 28. 6. Do 31. 7. – ve škole se sejdeme v pondělí 1. září 2014 

Učivo:   

Čj 

 
M 

 

 

 

Prv 

  

 

Aj 

 

 Slabikář - vyvození slabik di, ti, ni, dět, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 Čtení slov, vět a jednoduchých textů 

 Čtení s porozuměním  

 Nácvik psaní, opis slov a vět, diktát slov 
 

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes 10 

 Řešení jednoduchých slovních úloh 

 Řešení jednoduchých rovnic typu 16 – __ = 9, __ + 7 = 15 

 Řešení jednoduchých nerovnic typu 6 + __ > 17 

 Tělesa – krychle, kvádr, koule, válec 
 

 Léto – charakteristické znaky 

 Léto v přírodě 

 Chystáme se na prázdniny 
 

 Opakování a procvičování slovní zásoby z 1. ročníku 

Domácí 
úkoly 

 

Všem našim žákům a jejich rodičům přejeme příjemný červen, úspěšné zakončení školního roku 
s hezkým vysvědčením a příjemně prožité letní prázdniny. 

AD a VJ      
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Pobyt v přírodě 

Termín konání:  čtvrtek 19. 6. – neděle 22. 6. 

Ubytování:  Bartošova pec, Dolánky u Turnova - http://www.ubytovani-cesky-raj.net/  

Strava:   5x denně + pitný režim po celý den  

   Nutná láhev na pití na výlety po okolí. 

Cena:   1.600,- Kč /zbylé peníze po vyúčtování vrátíme po návratu) 

   Částku prosíme zaplatit do středy 18. 6.  

Program:  

 hry v přírodě 
 turistické výlety po okolí 
 zážitkové aktivity – pádlování na člunech (naprosto bezpečné), lukostřelba 
 návštěva Šťastné země v Radvánovicích - http://www.stastnazeme.cz/  
 prohlídka zříceniny hradu Frydštejn 
 návštěva Pantheonu na Malé Skále, koupání v řece 

 

S sebou:  

 svačinu na cestu – pobyt začíná čtvrtečním obědem 

 oblečení a obuv do přírody, pláštěnku, plavky 

 hygienické potřeby – kartáček, pastu, mýdlo, ručník, krém na opalování… 

 láhev na pití 

 malý batůžek na záda na svačinu a pití na drobné výlety – stačí do dvojic 

 kapesné dle uvážení 

 

Prosba: Prosíme rodiče, zda se najde někdo, kdo má možnost nám ve čtvrtek 19. 6. 
dopoledne pomoci a autem by nám odvezl batohy/kufry do penzionu. Ze zkušenosti 
víme, že jsou potřeba dvě až tři osobní auta. My bychom s dětmi jeli vlakem do 
Dolánek, odtamtud pěšky. Za pomoc bychom byli moc vděční, aby děti nemusely 
tahat pěšky své kufry. 

Stejně tak i v neděli 22. 6. po obědě zase zpět.  

Přesné časy odjezdu a příjezdu zpět Vám pošlu po domluvě rodičů pomocníků. 
Děkuji. 

Pokud nám někdo pomoci může, ozvěte se mi prosím. 

 

http://www.ubytovani-cesky-raj.net/
http://www.stastnazeme.cz/

