
Učivo 22.6. - 26.6.

Prvouka 
Dokončit s pomocí učebnice pracovní sešit. Zkuste si s dětmi naplánovat nějaký výlet
nebo dovolenou a poslat pohlednici babičce nebo kamarádovi – zopakovat psaní 
adresy. V září čeká děti výcvik na dopravním hřišti a jízda na kole. Natrénujte během 
prázdnin zastavování, odbočování s držením kola jednou rukou a základní pravidla 
pro jízdu na silnici. Můžete využít nějaké on line testy např. www.zakruta.cz
a zkoušet znalost dopravních značek a křižovatek.

Matematika 
Celý pracovní sešit jsme dokončili, doporučuji tedy opět on line procvičování na 
stránkách www.umimematematiku.cz dále www.skolakov.cz apod. 
Největší problém budou převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Můžete 
občas procvičovat prakticky – třeba při pečení.

Český jazyk
V pracovním sešitě ještě tento týden dokončíme větu jednoduchou – poznávání 
podmětu a přísudku. Dále jsou dva kontrolní testy a opakovací diktáty. Je jen na vás, 
zda to využijete např. v průběhu prázdnin nebo alespoň na konci srpna k osvěžení 
učiva. 

Učebnice zůstávají dětem do září, čítanky a angličtinu máme ve škole, učebnice 
matematiky vybírat nebudeme takže prakticky odevzdají děti jen učebnici českého 
jazyka a prvouky.

Vysvědčení bude předáno dětem, které chodí do školy v pátek ve 12,00, pak jdou 
ještě na oběd a ve 12,30h jim začínají prázdniny.
Pro vás platí datumy a časy na stránkách školy, tj.  pondělí od 8,00 – 9,00h nebo v 
úterý od 9,00 – 10,00h. Pokud budete vstupovat vy nebo vaše děti do budovy školy, 
musíte odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti – můžeme se domluvit na předání  před 
školou a věci dětem vyneseme ven. Kdo má objednanou ročenku školy, připravte si 
obnos – do 100,-kč – zatím je v tisku. Kdo bude potřebovat vysvědčení už v pátek, je 
možno vydat od 12,30 – 13,00h opět před školou.
Fotit se letos nebudeme.
Děkuji všem za plnění domácích úkolů a věřím, že si s dětmi užijete krásnou 
dovolenou a všichni se ve zdraví sejdeme v září. Vaše paní učitelka.

 

http://Www.zakruta.cz/
http://www.skolakov.cz/
http://www.umimematematiku.cz/

