
IV. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2018/2019 

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Střelcová 

 
TÝDEN: 24. června – 28. června 2019 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Organizace závěru školního roku 2018/2019 

Pondělí 24.6. – vyučování dle rozvrhu 

Úterý 25.6. – vystoupení na Malé scéně, vyučování končí v 11:35 hod. 

Středa 26.6. – hodnocení a výměna učebnic, práce ve třídách, vyučování končí v 11:35 hod. 

Čtvrtek 27.6. – požární poplach, evakuace školy, vyučování končí v 11:35 hod. 

Pátek 28.6. – slavnostní ukončení školního roku. Vyučování končí rozdáním vysvědčení v cca 9:20 hod 

 

 V úterý 25.6. budeme vystupovat s naší pohádkou Červená Karkulka na Malé scéně od 9:45 hod. 

Vystupovat bude i taneční kroužek. Po našem vystoupení bude následovat představení žáků dramatické 

výchovy 6. ročníku. Sraz všech dětí bude v 7:30 hod před školou. Po skončení akce se vracíme zpět 

do školy. Srdečně jste všichni zváni. 

 

Vážení rodiče, děkuji všem za spolupráci v uplynulém školním roce 

2018/2019. Přeji vám i vašim dětem krásné a pohodové prázdniny!!!! 

 

Pomůcky do 5. ročníku 

Sešity - 523 7ks, 544 5ks, 420 1ks, notový sešit, úkolníček, velký lenoch  

Obaly - na všechny sešity, učebnice, žákovskou knížku 

Ostatní materiály - vodové barvy, temperové barvy, 3 kulaté štětce různých velikostí ( 0, 4,10), 

ploché štětce (12, 6-8, 2), měkkou tužku na kreslení, lepidlo Kores, barevné papíry ( 20 listů - 2 

krát) kelímek na vodu, omyvatelný ubrus do VV, paletku na temperové barvy, hadřík, voskovky - 

více barev, pastelky, tužky alespoň 2 ks, pravítko s ryskou, rovné pravítko (20cm), kružítko, gumu, 

dvě pera nebo propisky, nůžky, ručník, obuv do tělesné výchovy se světlou podrážkou, oblečení do 

tělesné výchovy, kuchyňské utěrky - papírové, krabici kapesníků, krabice na výtvarné potřeby, 

prodyšnou tašku nebo pytlík na tělesnou výchovu, přezůvky se světlou podešví. 

Fixy ( 6 barev), 2 krát černý fix ( tlustý a tenký) 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ  
 

 

A B C 
 

Probírané učivo: 
 



ANGLIČTINA 
 

 
 
 

Skupina: Mgr. Střelcová 
 
 
Skupina Mgr. Bělaškové 
 
Přeji krásné a pohodové léto všem žákům i jejich rodičům!!! 
 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

Probírané učivo:  
 

 
PŘÍRODOVĚDA 

 

Milé děti, vážení rodiče, 
přeji příjemné prožití prázdnin a  děkuji za spolupráci. 

 
VLASTIVĚDA                

 

 

Probírané učivo: 
Život ve středověku 
Učebnice str.30-32 

 


