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Měsíční plán: III. A Červen 2018 

Informace 

Moc děkujeme všem rodičům a prarodičům za pomoc při přípravě (pečení a dodávka 
zboží) a realizaci (příprava, prodej a úklid prodejního stánku) celého 
jarmarku 

 

 V týdnu od 4. 6. do 8. 6. se uskuteční poslední lekce zájmových kroužků 

 5. 6. – Koncert pro maminky - sbory „Mravenečci“ a „Lesněnky I.“ v kavárně Pošta od 17.00 
hod 

 14. 6. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků – od 16.00 hod v učebně VII. A – 1. patro hlavní 
budovy 

 Do 22. 6. zaplatit 400,- Kč na školní pomůcky na příští školní rok 
(dalších 492,- Kč/žák bude k této částce přidáno ze zbývajících peněz 
ze školy v přírodě) 

 29. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2017/18 – předpokládaný 
konec v 9.

00 
hod, ŠD v provozu 

Akce, 
pomůcky 

 5. 6.  – program s ekologickou tématikou „Tonda Obal“ 

 6. 6. – Festival dětského čtenářství – Lidové sady -  děti si v batůžku přinesou penál, 
svačinu, pití a čip. 

 14. 6. – Naivní divadlo Liberec – „Čechy leží u moře“ – vstupné 50,- Kč + 2 jízdenky MHD 

 22. 6 . – přinést čtenářský deník 

 26. 6. – vybírání učebnic, klíčků od šatních skříněk a vyklízení šatních skříněk 

 29. 6. – předání vysvědčení za školní rok 2017/18 
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    !!! V týdnu od 18. 6. –  21. 6. budou dětem zadány závěrečné písemné práce!!! 
 

 Slovní druhy 

 Souvětí a věta jednoduchá 

 Opakování a procvičování učiva 3. ročníku 
 

 Dělení dvojciferného čísla jednociferným (2-9) se zbytkem 

 Úkoly na násobení a dělení mimo obor násobilek 

 Sčítání a odčítání v oboru do 1 000 

 Geometrie v prostoru a v rovině, osově souměrné obrazce 
 

 Živá příroda – živočichové  

 Ochrana přírody 

 Opakováí a procvičování učiva 3. Ročníku 
 

 Unit 8 – dokončení lekce, závěrečné opakování učiva 3. ročníku, kontrolní testy, čtení textů 
z učebnice. 
 

Domácí 
úkoly 

 
Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku. Čtení knihy dle vlastního výběru na 
pokračování a zápis přečtených knih do čtenářského deníku.  Procvičování násobilky 0 - 10. 
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/
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