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-

PD Praha – celková cena 230,- Kč uhrazena z našeho třídního fondu. Veškeré účty a vyúčtování
Vám na požádání poskytnu k nahlédnutí.
Od 9. 6. do 11. 6. píšeme Závěrečné písemné práce z učiva 3. třídy.
Spolu s vysvědčením děti obdrží tajuplný dopis o tom, co nás čeká ve 4. třídě… 
Plastový box na pomůcky prosím uschovat a v září opět donést do školy s pomůckami. Seznam
děti obdrží spolu s vysvědčením.
Na závěr mých informací děkuji všem milým a obětavým rodičům s poskytnutou pomocí a
s případným zajištěním hladkého průběhu našich akcí.
2. 6. Společné fotografování během dopoledne (velké foto 35,- uhradím z tř. fondu, malé foto
15,- Děti donesou peníze za každé malé foto až po jejich obdržení).
4. 6. 17:00 Schůzka zástupců SRPDŠ v jazykové učebně.
5. 6. Tradiční jarmark letos s názvem Putování se strojem času. Pokud máte možnost, přijďte
tento hezký den strávit s námi. Srdečně Vás zveme.
16. 6. – 20. 6. Týdenní sportovně-naučný týden. Podrobné informace obdržíte.
23. a 24. 6. Vybíráme opravené učebnice ČJ a M a děti obdrží učebnice do 4. třídy.
23. – 26. 6. Děti si odnesou všechny výkresy a výrobky, které mají ve škole. Vybavte je opět,
prosím, krabicí nebo velkou taškou. Zároveň si odnesou plastový box s pomůckami na Vv a vše ze
skříňky - cvičební úbor, přezůvky,…
Na pomůcky – prac. sešity, sešity, čtvrtky, tempery,… bylo vybráno 500,- Kč od každého žáka.
27. 6. Slavnostní předání vysvědčení.
1. září Zahájení nového školního roku.
Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z. Souhrnné opakování.
Slovní druhy – poznávání.
Souvětí a věta jednoduchá
Čtení s předvídáním – čteme z Čítanky.

M

-

Sčítání a odčítání v oboru do 1000 zpaměti i písemně.
Násobení a dělení jednociferného čísla dvojciferným číslem mimo obor násobilek.
Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem.

Prv

-

Rostliny – dýchání a výživa. Třídění rostlin a jejich části, názvy rostlin a jejich částí.

-

Revision 7, 8.
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Domácí
úkoly

*Příprava kostýmů Římanů na vystoupení na jarmark.
*Příprava zboží do našeho stánku. Prosím nápadité rodiče třeťáčků o zajištění zboží k prodávání ve
stánku a zároveň obětavé maminky o případnou pomoc s prodejem zboží a s obstaráváním stánku.
Všechny děti tentokrát již budou hodně zapojeny do prodávání, ale přece jen je stále nutné, aby
byly pod dohledem.
*Prosím Vás o přípravu pomůcek do čtvrté třídy. Seznam děti obdrží spolu s vysvědčením a pomůcky
si přinesou do školy během prvního týdne v září ve stejném boxu (plastové krabici), který si
přinesou ze školy domů.
*Pokud děti po prázdninách donesou doplněné Prázdninové procvičování, budou odměněny velkou
pochvalou.
* Po prázdninách ráda uvidím pěkně vedené Letní reportérské deníčky dětí. Děkuji Vám tímto za
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podporu a za dohled nad vedením těchto záznamů, frekvence zápisů je jen na Vás, na dětech. Zda
budou zápisky krásné a kvalitní napsané jednou za měsíc nebo jednou týdně nebo vždy po zastávce
z pobytu doma, je opravdu jen na Vás. Pro mne je nejmilejší a nejpříjemnější zaznamenání
radostného okamžiku pěkným způsobem.
Přeji Vám krásné, odpočinkové a pohodové prázdniny. Věra Mužáková
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