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Informace  

 Naši milí rodiče, ráda Vám píši, že čtvrťáci perfektně zvládli projektový den Vyšehrad. Vše 
proběhlo tak, jak má. Doufám a těším se, že stejně tak proběhne i škola v přírodě.  

 Připomínáme kontrolu stavu učebnic, které budeme vybírat. 
 Před koncem roku si děti opět vyklidí šatní skříně a boxy ve třídách.  

Akce, 
pomůcky 

 
 1. 6.  Zkouška na Průkaz cyklisty – DD Hřiště – S sebou: vhodné oblečení a obuv, cyklistickou 

helmu, případně rukavice, přezůvky, penál. Držíme dětem pěsti!!! 
 2. 6. Společné fotografování během dopoledne – úhrada za foto bude z výdělku z jarmarku. 

Pokud se budou děti fotografovat jednotlivě (skupinky) uhradíme si samostatně. 
 3. 6. Generální zkouška našeho vystoupení v kostýmech – během dopoledne v naší třídě. 
 4. 6. Celoškolní jarmark pro děti od 8:00, oficiální začátek programu v 9:30 ukončení ve 14:00 – 

téma Sport. Budeme mít opět svůj vlastní stánek, kde budeme prodávat přinesené zboží. Prosím 
všechny, aby opravdu nějakou maličkost přinesli. Utržené peníze půjdou do společné třídní 
kasičky, o kterou se děti začnou pomalu starat samy. 
Zároveň bych Vás ráda pozvala na večerní program, ke kterému přikládám v příloze letáček. 
Všichni jste srdečně zváni na posezení s hudbou.  

 15. 5. – 19. 5. Škola v přírodě Bartošova pec – veškeré informace dostanou děti týden předem. 
 Vyúčtování Praha – Po vyúčtování projektového dne Vyšehrad a NDivadla zbylo každému z dětí 

790 Kč.  
 Jako doplatek na školu v přírodě budu vybírat 1 200 Kč. Doneste mi, prosím, nejdéle do 12. 6. 

Zároveň je potřeba vybrat 800 Kč na pomůcky do 5. třídy. To mohou děti nosit také už teď 
anebo až po škole v přírodě, aby toho nebylo tolik.  
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Přírodověda 

 

                                                                                     

   Vlastivěda 

Aj 

!!! V týdnu od 8. – 11. 6. budou zadány závěrečné písemné práce z Čj a M!!! 
 

 Shoda podmětu s přísudkem -  v rodě středním, ženském, mužském. 
 Shrnutí a opakování. 

 
 Počítání do milionu      +,-,*,:     stálé procvičování. 
 Rýsování – stálé procvičování. 

 
 Na louce – živočichové a rostliny. 
 Ve vodě - živočichové a rostliny 

 
 Historie – Habsburkové. Shrnutí učiva historie. 

 
 Unit 8 - dokončení a kontrolní test. Souhrnné opakování učiva celého školního roku. 
 Tablety do výuky aj. 

Domácí 
úkoly 

 Dlouhodobý domácí úkol - jarní herbář. Donést do 10. června. 
 

Přeji Vám dlouhé letní odpočívání. 
Šárka Bartošová 


