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PLÁN NA TÝDEN                  ČERVEN 2020 

Vysvědčení se bude rozdávat až v úterý 30. 6. Žáci přijdou opět v 7.45 v rouškách. Ve škole 

budou jen do 8.45. Vysvědčení si mohou přijít vyzvednout i žáci, kteří do školy nechodili, ale 

musí mít také roušky a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění. Na oběd si mohou pak žáci dojít samostatně od 10 hodin, nelze dát obědy do 

kastrůlků. Kdo na oběd nepůjde, nutno včas odhlásit.  

Přes prázdniny ať si děti odpočinou, užívají koupání a sluníčka. Je však třeba pravidelně číst – 

hlavně pro zábavu, ale i se tím učí. Před začátkem roku by si měly občas něco zopakovat – 

hlavně násobilku, sčítání a odčítání a aby nezapomněly psát. 

Nejpozději poslední týden v srpnu je třeba odevzdat přihlášku do školní jídelny. 

Odevzdat ji musíte i za děti, které do školní jídelny nebudou chodit. Dětem, které nyní 

nechodí do školy, ji dám při předávání vysvědčení. 

U Č I V O  

Český jazyk   

22. 6.  PO   Ústně – U 104/8, 9.   PS s. 39 

23. 6.  ÚT   U – splň úkoly a ze cvičení 3 – zkus napsat dopis mě. Až 

si půjdeš pro vysvědčení, tak mi ho přineseš.  

24. 6.  ST   Opakování vět jednoduchých a souvětí – PS 40. 

ČT, PÁ, PO   Vyber si každý den alespoň dvě cvičení z opakování 

v PS s. 41-45. 

      Matematika  

22. 6   PO   67/5, s.82 

23. 6.  ÚT   vypočítej jeden sloupeček z folie. PS  68 - +. sloupeček. 

24. 6.  ST   PS 68/2 – druhý sloupeček a cvičení 3.  

ČT, PÁ, PO   PS 69, 80, 81 

Prvouka 

22. 6.  PO    U 69.  PS 76 

24. 6.  ST     Přečti si a dobře prohlédni U 70 a 71. 

ČT, PÁ, PO   Zbývá stránka 79 v PS. Můžeš si s někým 

zahrát hru, která je na zadních deskách. Návod najdeš 

uprostřed PS.   

 
Sezam sešitů, které budou děti potřebovat ve třetí třídě, najdete 

na stránkách školy. (Základní škola – Pro rodiče) 

 


