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Informace  

 Milí rodiče, v červnu nás s dětmi budou čekat ještě pololetní písemné práce, takže ještě naposledy 
zabereme. Na konci roku budou odměnou některé aktivity mimo školu (návštěva IQ landie, kina, 
výlet do Oldřichova…), které budou operativně objednány a vy dopředu informováni. Budou 
zaplaceny z peněz, které si děti vydělají na jarmarku.  

Akce, 
pomůcky 

 2. 6. 2016 Školní jarmark od 8h, pro rodiče od 9.30. Vystoupení tříd budou tradičně v dopoledních 
hodinách. Konec ve 14h. 

 2. 6. 2016 „Akce po jarmarku“ pro rodiče a přátele školy od 17h. Vážení rodiče, srdečně Vás 
zveme na večerní akci, na které je pro Vás připraven bohatý program s kapelou Každej pes, jiná 
ves a na občerstvení. Doufáme, že přijmete naše pozvání a společně s námi si akci užijete. 

 3. 6. Výuka podle rozvrhu a úklid ve třídě po jarmarku 
 19. – 25.6. Pobyt v přírodě …??? 
 30. 6. 2016 Předávání vysvědčení 
 1. 7. 2016 Letní prázdniny  
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!!! V týdnu 13. - 17. 6 budou zadávány pololetní písemné práce !!! 
 

 Opakování a procvičování na písemnou práci – přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, 
příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce 

 Přímá a nepřímá řeč 
 Čtení – vlastní kniha každý pátek, Malý princ – čtvrtek 
 Sloh – volné psaní opobytu, psaní dopisu. Kontrola psaní podle osvojených gram.pravidel. 

 
 Opakování a procvičování na písemnou práci – desetinná čísla, zlomky, dělení, násobení, 

sčítání a odčítání 
 Základní rovinné útvary 
 Jednotky obsahu, hmotnosti, objemu 
 Osově souměrné rovinné útvary, Základní jednoduchá tělesa, Tabulky a grafy 
 Finanční gramotnost – nakupujeme, prodáváme. Směna peněz – česká koruna, euro. 

 
 Člověk – Lidské tělo 
 Močová soustava, rozmnožovací soustava, nervová soustava a smyslová ústrojí 
 Kontrolní test na téma lidské tělo 13.6.   
 Technika kolem nás – jednoduché stroje 

 
 Unit 8 - dokončení. Kontrolní test. Souhrnné opakování učiva za školní rok. Průběžné testy 

a mluvní cvičení. 

Domácí 
úkoly 

 Dle každodenního zadání.  

 Příprava na jarmark - příprava zboží k prodeji, domácí nácvik tance před zrcadlem. 

 17.6. odevzdat Lapbook na téma Lidské tělo 

 Čtení vlastní knížky, když mám chvilku. Ve škole čteme vlastní knížku aždý pátek. 
Přeji krásný a prosluněný červen 

Lucie Šilhavá  


