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Informace 

 Děkuji Vám, všem rodičům za aktivní pomoc s přípravou kostýmu na vystoupení Rebelové. 
Vaše pomoc a nadšení velmi ovlivnilo nadšení dětí. A naši malí rebelové byli úžasní  

               Po středeční derniéře vystoupení (naleznete níže), prosím o navrácení náramků, pásků  
               a šátků. Možná je využijeme ještě někdy příště. 

 Prosím o vrácení červených kšiltovek. Uložím je na příští výlety. 
 Týdenního pobytu se s námi účastnila p. Hnízdilová a p. Jírovský. Byli nám velmi nápomocni 

svými nápady na výlety a potřebnou individuální pomocí dětem. Děkujeme! 
 Za pomoc s organizací a s prodáváním zboží ve stánku velmi děkuji p. Malečkové,  

p. Šebánkové a mamince Niny p. Svobodové. Děkujeme za všechny napečené dobroty, pití 
a další zboží, výdělek byl obdivuhodný. Domluvíme se, jak s ním naložíme. 

Do 28. 6. prosím o úhradu částky 600,- na pracovní sešity, sešity, písanky, ŽK, čtvrtky, do 2. třídy. 

Akce, 
pomůcky 

7. 6. DERNIÉRA vystoupení REBELOVÉ – prosíme, ponechte prvňáčky odpoledne v družince.  

        Od 14:00 hodin proběhne vystoupení pro děti v ŠD a rodiče. Vybavte děti kostýmem. 
Kostým mohou mít celý den na sobě nebo do tašky a odpoledne se do něj převléknou. 

7. 6. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16: 30 – 17:30 hod. 

8. 6. 10:00 – 11:00 Koloseum – setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou na téma První 
čtení 

Známá autorka knih pro děti představí své knihy z edice První čtení: Kuba nechce číst, Johana s dlouhýma 
nohama a další knihy. Autorka přiveze i svou nejnovější knihu - komiksové ztvárnění známého Večerníčku 
podle Jiřího Kahouna: Včelí medvídci.  

8. – 10. 6. VELETRH DĚTSKÉ KNIHY KOLOSEUM 

9. 6. Termín ukončení zájmových kroužků a volnočasových aktivit. 

16. 6. Slavnost Slabikáře od 16:00 hod. Vše bude upřesněno formou pozvánky v pondělí 12. 6. 

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení v naší třídě – předpokládaný konec v 9:00 hod., ŠD je 
v provozu 

Pomůcky:   

 Penál – dětem chybí lepidlo, fix na tabulku, nůžky. 

 Ve středu 21. 6. - do aktovky si přibalte větší tašku (igelitku) na výkresy. 

Učivo:   

Čj 

 

 

M 

 

 

 

 
 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Čtení s porozuměním. 
 Čtení z knihy pražských pověstí. 
 Dílny čtení – donesení vlastní čtené knihy. 

 
 Číselné pavučiny. Počítáme zpaměti 
 Geometrická představivost – souměrnost 
 Souměrnost tvaru a souměrnost výrazu 5 + NĚCO A 5 - NĚCO 
 Opakování a procvičování probraného učiva 1. ročníku – číselné řady, porovnávání čísel, 

numerace do 20 bez přechodu i s přechodem přes 10, řešení slovních úloh, rozlišování 
geometrických tvarů a těles 
 

 Léto – rostliny a živočichové v létě  
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  Prv 

   Aj 

 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 What are you wearing? 
 Clothes 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního zadání dětem – čtení + písemný. 
 Ve čtvrtek 22. 6. prvňáčci obdrží své portfolio k prohlédnutí – všechny práce na 

jednotlivých listech založené v deskách. Ve škole si prvňáčci své práce prohlédnou, 
ohodnotí a taktéž o toto prosím rodiče. V pondělí 26. 6. prosím portfolio vrátit do školy. 

 V úterý 27. 6. si děti odnesou své pracovní sešity, písanky. 
                      Přeji Vám radostné zakončení školního roku. 

Šárka Bartošová 


