
    

Týdenní přehled 
42. a 43. týden:17.6. – 28.6. 2019 

 

Co se budeme učit? 

Čj Opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy 

M Opakování učiva 

Aj Breakfast, lunch, dinnner 
Prv Živočichové 

Inf  

18.6. - výlet (viz informace ve středu 12.6.) 

19. a 20.6. - vybírám učebnice (děti si mohou přinést knížku, 

stolní hru …..) za poničené učebnice poplatky z TF 

do 21.6. si odnést box na Vv a sáček s věcmi na Tv 

24.6. - Dny CO teoretická část ve škole. Přinést si plínku nebo 

velký šátek, pružné obinadlo. Nebo pokud to vyjde, půjdeme s 

3.A do Růžodolu k hasičům. S sebou batoh + svačina. 

24.6. - vyúčtování TF 

25.6. - Dny CO v přírodě. S sebou věci jako na výlet.  

26.6. - přinesou podepsanou návratku z vyúčtování 

Likvidace třídy. 

27.6. - Kino (75 Kč hradím z TF – možná, že někdo bude 

doplácet. 

24.-  27.6. vyučování končí v 11:40 hod. 

28.6. - Vydávání vysvědčení – vyučování trvá 1 hodinu 
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