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Informace 

 1. 6. – jarmark „Retro – 60. – 90. léta“ – moc děkujeme všem rodičům za pomoc při 
přípravě (pečení a dodávka zboží) a realizaci (příprava, prodej a úklid prodejního stánku) 
celého jarmarku 

 

 V týdnu od 5. 6. do 9. 6. se uskuteční poslední lekce zájmových kroužků 

 7. 6. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků – od 16.
30 

v učebně VI. A – 1. patro hlavní 
budovy 

 Do 23. 6. zaplatit částku 400,- Kč na školní pomůcky na příští školní rok 
(dalších 417,- Kč/žák bude k této částce přidáno ze zbývajících peněz 
z Prahy a ze školy v přírodě) 

  

 30. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2016/17 – předpokládaný konec 
v 9.

00 
hod, ŠD v provozu 

 

Akce, 
pomůcky 

 8. 6. – Veletrh dětské knihy – děti si v batůžku přinesou penál, svačinu, pití a čip. Celé 
dopoledne budeme trávit na veletrhu. 

 27. 6. – vybírání učebnic, klíčů od šatních skříněk a vyklizení šatních skříněk 

 30. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2016/17 

Učivo:   

Čj 
 

 
 

M 
 

 
 
    Prv 

 
 
 
    Aj 
 

!!! V týdnu od 19. 6. do 23. 6. budou dětem zadány závěrečné písemné práce!!! 
 

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku 

 Opis, přepis, diktát 

 Čtení s porozuměním, orientace v textu 
  

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku 

 Náročnější praktické a slovní úlohy s využitím kombinací početních operací 

 Násobilka 6, 7 – rozšiřující učivo 
 

 Společenstvo pole, vody 

 Léto – charakteristické znaky 

 Bezpečnost o prázdninách 
 

 

 Opakování probrané slovní zásoby  

 Unit 8 – What’s he wearing? – slovní zásoba „oblečení“, opakování a procvičování učiva 2. 
ročníku; průběžné testy 
 

Domácí 
úkoly 

Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Dbát na přípravu rýsovacích 
potřeb (ořezaná tužka, pravítko). 

Pravidelné hlasité čtení na pokračování a procvičování pamětného počítání do 100 a násobilky 2, 
3, 4, 5. 

Nachystat učebnice na vrácení – vygumovat, zalepit, Dle míry poškození bude případně vyčíslena 
finanční náhrada. 

Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz  

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

