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Informace 

   7. 6. – od 17:00 - Kavárna – matematika pro budoucí šesťáky (Podrobnosti najdete    
brzy v aktualitách školy.) 

   8. 6. – Ukončení školních kroužků 

 14. 6. – od 16:00 - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 

Akce, 
pomůcky 

13. 6. -  od 17:00 - Opékání u školního hřiště (rodiče, děti, já a paní učitelka Ulvrová) – 
Každý si sám donese, co bude opékat, jíst a pít. Já zajistím přenosné ohniště, rodiče 
Armina dřevo a kdo má nějaké bodce na opékání doma, tak je vezme s sebou.  

 

18. 6. – Ukončení čtenářství za 2. pololetí 

Do 22. 6. – Odevzdat peníze paní učitelce Ulvrové na harmonizační pobyt v září. 
(podrobné info najdete v další příloze.) 

Do 22. 6. Vybírám částku 400 Kč na výtvarné pomůcky, kopírování a žákovskou knížku do 
6. třídy. (Hromadně odevzdám do kanceláře školy.) 

29. 6. - Slavnostní předávání vysvědčení 

Učivo:   
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 Neohebné slovní druhy 

 Přívlastek – rozvíjející větný člen 

 Čárka jako rozdělovací znaménko 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů  

 15. 6. – Závěrečná kontrolní práce 
 
 
 

 Zlomky 

 Rovinné útvary 

 Osová souměrnost 

 Tělesa 

 Tabulky a grafy 

 18. 6. – Závěrečná kontrolní práce 
 
  
 
 Lidské výtvory 
 Pokusy 
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Zeměpisná: – Evropa – vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, cestování                                             

Dějepisná: - Přechod k demokracii     

 

Opakování učiva  celého ročníku. 

Četba – Transport, Emergency vet, Football, A healthy diet, The moving Earth 

Děkuji všem za perfektní spolupráci, přípravu na jarmark a zajištění stánku. 

 

Lucie Kajínková                                                                                                                                                                                                                                                                                              


