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Informace 

Vážení rodiče, 

děkuji Vám za spolupráci při vzdělávání dětí.  

 

6. 6. –  8. 6.  2018 – Festival dětského čtenářství  

                                    Lidové Sady, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Oblastní galerie Liberec   

Výběr peněz na učebnice a pomůcky do 3. třídy – 1 000,- Kč do 26. června 2018. 

Akce, 
pomůcky 

5. 6. 2018 – Bovýsek ve škole (návštěva maskota Ovoce do škol) 

6. 6. 2018 – Festival dětského čtenářství – Lidové sady  

                      9:00 – 10:00            Kuba Tuba Tatuban - Jana Šrámková 
Nebyla by to nuda, kdyby byli všichni lidé stejní? Aneb být divný je úplně normální! Autorské čtení knihy 
Kuba Tuba Tatubahn prokládané diskusí o jinakosti, talentech, hudebních nástrojích a fousech.  

                     10:00 – 11:00           (Š)PIZZA KNIHA  

Oblastní galerie Liberec připravila výtvarný program pro školy věnovaný knize. Na děti čeká 
technika provázkové ilustrace, kterou si v našich ateliérech mohou vyzkoušet a vyrobit.  Poté si ji vloží do 
originální knižní vazby. Výsledné knihy si odnesou.  

8. 6. 2018 výukový program „Letem ptačím světem“ - STŘEVLIK Hejnice – dopravu tramvají, vlakem a 
poplatek 40,- Kč uhradím z výtěžku z adventních trhů a z jarmarku. Sraz u školy bude již v 7:30 a návrat do 
školy bude v 14:00 na oběd do školní jídelny a do družiny. O celém programu tohoto dne vás budu ještě 
podrobně informovat před akcí. 

12. 6. 2018 – od 10:30 hod. ND – divadelní představení „Čechy leží u moře“ (vstupné 50 Kč bude hrazeno 
z výtěžku z jarmarku) 

13. 6. 2018 – od 10:00 hod. výukový program v KVKnihovně Liberec 

22. 6. 2018 výukový program „Tajemství včelí plástve“ - STŘEVLIK Hejnice – dopravu tramvají, vlakem a 
poplatek 40,- Kč uhradím z výtěžku z jarmarku. Sraz u školy bude již v 7:30 a návrat do školy bude v 14:00 
na oběd do školní jídelny. O celém programu tohoto dne vás budu ještě podrobně informovat před akcí. 

25. a 26. 6. budou vybírány učebnice (učebnici Čj donesou děti z domova), klíčky od šatních skříněk a 
vyklízení šatních skříněk. Děti si budou odnášet domů cvič. úbor, výkresy a další své práce. Odnesou si 
též box s Vv potřebami. Vybavte děti velkou taškou k odnášení věcí. 

27. 6. 2018 od 9:00 hod. sportovní dopoledne na trampolínách dopravu tramvají a poplatek uhradím 

z výtěžku z jarmarku. S sebou: sportovní oblečení, svačinu, pití, čip. 

28. 6. přenášení některých věcí dětí (box s potřebami na matematiku, aj…) a pomůcek na velkou budovu 

29. 6. 2018 8:00 – 8:50 hod. rozdávání vysvědčení v naší třídě 

Učivo:   

Čj 

 

V týdnu od 18. 6. do 22. 6. 2018 budou dětem zadávány závěrečné písemné práce. 

 

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku  

     Opis, přepis, diktát  

            Čtení s porozuměním, orientace v textu 
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     MA 

 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

 Písemné i pamětné sčítání a odčítání do 100  

 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku  

     Náročnější praktické a slovní úlohy s využitím kombinací početních operací 

 Procvičování probraného učiva na:       www.matika.in/cs/ 
 

 Čteme a píšeme naučné texty 

 Léto – charakteristické znaky 

 Bezpečnost o prázdninách 

             Opakování probrané slovní zásoby 

             Unit 9- Get dressed -slovní zásoba-oblečení, opakování barev a vzorů. Popis osoby. 

  Bonus material 

Domácí 
úkoly 

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

 
 

 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Možnost nahlédnout do  Edookit. 
 Pravidelné hlasité čtení na pokračování a procvičování pamětného počítání násobilky. 
 Procvičování probraného učiva na www.zlatka.in, www.grammar.in 

 

Přeji Vám slunečné dny Šárka Bartošová 

 

 

http://www.zlatka.in/

