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 Týdenní plán: V. A                                           KVĚTEN + ČERVEN   2016 

Informace  

 Milí rodiče, velmi děkuji dospělákům za pomoc s dětmi na našem týdenním pobytu.  
I když děti byly báječné, je stále co dělat od rána do večera  Vím, že Vám děti vyprávěly a 
vyprávěly a ještě vyprávět budou tak, jak si postupně vzpomínat budou  
Kamarádství a společné hry neměly konce. Po velké únavě z výletu a krizového středečního 
dne jsme se zotavili v bazénu a nakrmili dobrotami na Vrbatově boudě nebo v pizzerii. Věřím, 
že děti rychle doženou spánek či ztracenou energii a nedostatek vitaminů.  
Na závěr tohoto mého krátkého sdělení jen tolik: „Je těžké bojovat s větrnými mlýny a všechno 
zlé, je pro něco dobré.“ To těžké, nás ještě více utužilo a stmelilo  

Akce 

 
 pondělí 30. 5. a úterý 31. 5. generální zkoušky našeho vystoupení v kostýmech – během 

dopoledne v naší třídě – výuka začíná v 8:10 a končí v 12:45 hod. 
 

 středa 1. 6. Projektový den Oslava dne dětí s partnerskou školou Parkschule Zittau. Tato akce 
se bude odehrávat venku u tamního jezera, nenavštívíme prostory školy. 

http://parkschule-zittau.de/ 
 Odjezd z vlakového nádraží Liberec v 8:02 hod.  
 Sejdeme se ve vstupní, hlavní (odjezdové) hale v 7:45 hod. 
 S sebou vhodné oblečení a obuv na celodenní pobyt venku 

               pláštěnku nebo deštník 
               jídlo a pití na celý den 
               českou kartičku pojištěnce – ponechej si u sebe, ve své peněžence 
               dobrovolné – kapesné euro 

 Příjezd – ze Zittau v 13:16 hod., v Liberci asi v 13:45 hod.  
           Pokud by bylo velmi nepříznivé počasí, jeli bychom o hodinu dříve a dali bychom vám vědět. 

 Rozchod v příjezdové hale po příjezdu před 14 hodinou. Děti, které budou odcházet 
samy, mi předají potvrzení od rodičů o samostatném odchodu. 

 Pojištění – všechny děti jsou pojištěny na základné léčebné výlohy a na odpovědnost. 
 Oběd ve školní jídelně odhlásím. 

 
 Čtvrtek 2. 6. Celoškolní jarmark pro děti od 8:00, oficiální začátek programu v 9:30 ukončení ve 

14:00 – téma Budoucnost.  
Budeme mít opět svůj vlastní stánek, kde budeme prodávat donesené zboží. Výtěžek využijeme 
na dopravu do Zittau a pak během posledních dní v červnu. 

 
 Čtvrtek 2. 6. 17:00 hod. Večerní program – pozvánku naleznete zde: 

http://www.zslesni.cz/aktuality/celoskolni-jarmark-1909.html 
 
 Pátek 3. 6. Výuka podle rozvrhu a úklid ve třídě po jarmarku. 

Pomůcky, 
Domácí 
úkoly 

 Pondělí – kostým k vystoupení na jarmark – ponecháš si ho již v naší třídě do čtvrtka. 
 Pondělí – přines svůj cestovní pas nebo občanský průkaz – ponechám si ho u sebe do 

středy, ve středu vám ho vrátím. 
 DÚ – příprava zboží k prodeji, domácí nácvik tance před zrcadlem. 
 Úterý – můžete přinášet zboží určené k prodeji v našem stánku. 
 DÚ – příprava do ZITTAU, domácí nácvik tance před zrcadlem. 
 Středa – příprava na jarmark. 

http://www.zslesni.cz/aktuality/celoskolni-jarmark-1909.html
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 DÚ -  příprava zboží k prodeji, domácí nácvik tance před zrcadlem. 
 Čtvrtek – DÚ - odpolední či večerní čtení své knihy a v pátek přinesení do školy. 

 

Učivo:      

                ČJ                         

                                                                          

                                                           M 

 

                                                                                                                    

Přírodověda 

                                                                                     

   Vlastivěda 

Aj 

 
 Sloh – volné psaní o týdenní pobytu, psaní dopisu. Kontrola psaní podle všech osvojených 

gram. pravidel. 
 

 Desetinná čísla – násobení, dělení. Aritmetický průměr. 
 Finanční gramotnost – nakupujeme, prodáváme. Směna peněz – česká koruna, euro. 

 
 Lidské tělo – dýchací soustava. 

 

 Naši sousedé – SRN - jazyk, měna, doprava, … 
 

 Unit 8 - dokončení a kontrolní test. Souhrnné opakování učiva celého školního roku. 

Domácí 
úkoly 

 Příprava na PD Zittau a na PD Jarmark . 
Přeji Vám krásný čtrvtek strávený v naší škole. 

Šárka Bartošová 


