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Červen 2014

V týdnu od 2. – 6. 6. se uskuteční poslední lekce kroužků a volnočasových aktivit
2. 6. – fotografování tříd
4. 6. – zasedání výboru SRPDŠ v jazykové učebně – 17.00 – 18.00 hod
10. 6. – schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve školní jídelně – 16.00 – 17.30 hod
Do 13. 6. zaplatit částku 1 600,- Kč na sportovně turistický pobyt
Do 24. 6. zaplatit částku 500,- Kč na školní pomůcky na příští šk.rok(výtvarné
potřeby, pracovní sešity)
27. 6. – předání vysvědčení za šk.rok 2013/14 – předpokládaný konec v 9.00 hod







2. 6. – fotografování tříd
5. 6. – školní jarmark „Stroj času“ – sraz v 8.00 hod ve třídě, příprava stánku,
chystání zboží; časový rozpis a program jarmarku budou upřesněny
9. 6. – závěrečný táborák u lesního koupaliště od 17.00 hod
13. 6. – termín pro odevzdání kompletních herbářů
16. – 20. 6. – sportovně turistický pobyt – autokemp Kristýna, Hrádek nad Nisou
23. 6. – vybírání učebnic
27. 6. – předávání vysvědčení za 4.ročník – 8.10 – 9.00 hod




!!! V týdnu od 9. – 13. 6. budou zadány závěrečné písemné práce!!!
Opakování učiva 4. Ročníku
Čtenářský deník – termín odevzdání 24. 6.



Opakování učiva 4. ročníku

Př





Ve vodě a jejím okolí – rostliny a živočichové
Opakování učiva 4. ročníku
Herbář – termín odevzdání 13. 6.

Vl





České země po bitvě na Bílé hoře – třicetiletá válka, Jan Amos Komenský, baroko
Císařovna Marie Terezie, císař Josef II.
Opakování učiva 4. ročníku

Aj



Opakování probrané látky a slovní zásoby; průběžné kontrolní testy




Plnění všech úkolů dle zápisu v úkolníčku, kontrola přípravy školních pomůcek.
Nachystat učebnice k vrácení – vygumovat, zalepit, případně sundat obal. Dle míry
poškození bude případně vyčíslena finanční náhrada.
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