5. B
PLÁN NA TÝDEN:

27. 6. až 30. 6. 2022

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Konec výuky každé pondělí v 12:20 a každý čtvrtek ve 13:25.
❗ DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ ❗
TENTO TÝDEN KONČÍME VŽDY VE 12:00 KROMĚ ČTVRTKA 30. 6. 2022, KDY
KONČÍME PO PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ.
Nezapomeňte si vyklidit skříňky.
ZAPOMENUTÉ OBLEČENÍ A VĚCI
Dne 27. 6. budou věci zapomenuté dětmi ve škole vystavené od 11:00 do 13:00. Pokud doma něco
postrádáte, možná to konečně objevíte :o)
Děkuji.
PONDĚLÍ 27. 6. 2022 – PŘEDÁVÁNÍ UČEBNIC
Vybíráme a předáváme všechny učebnice. Učebnice opravte (zalepte, vygumujte atd.), sundejte obaly.
Poničení učebnic si budete muset zaplatit. Potřebná částka bude stržena ze ŠOPu.
ÚTERÝ 28. 6. 2022 – FINANČNÍ GRAMOTNOST
STŘEDA 29. 6. 2022 – PIKNIK V PARKU
Do trojice si přineste jednu deku a nějaké dobrůtky a pití, abychom si piknik pěkně vychutnali.
Oslavíme tak závěr páté třídy.
OTEVÍRACÍ DOBA ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY:
pondělí 12:45 – 13:45
čtvrtek 13:30 – 14:30

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY CIZÍCH JAZYKŮ:
pondělí 12:45 – 13:30
SBĚR PAPÍRU
Každé pondělí 7:30 – 7:50

UČIVO
Český jazyk
Matematika

Anglický jazyk
Skupina p. uč. Návratové
Skupina p. uč. Forstové

Člověk a jeho svět
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova

VÝLET OLŠINA 5. B
DATUM: 15.- 17.6. 2022
DOPRAVA:

Středa- vlakové nádraží Český Krumlov odjezd v 8:33
❗❗❗ SRAZ V 8:15 NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ
Pátek - vlaková zastávka Hodňov odjezd v 10:08
-

příjezd na nádraží v Českém Krumlově v 10:45 a odchod z nádraží do školy

PROGRAM: Sportovní hry, kvízy, pěší turistika po blízkém okolí, plavání, míčové hry, deskové hry, karty (děti si
s sebou mohou vzít své oblíbené hry).
UBYTOVÁNÍ:
Resort Olšina ubytovna Šumava https://resortolsina.cz/cs/ubytovani v pokojích po třech až šesti dětech. Chlapci a
holky budou ubytovaní zvlášť 🙂.
CO S SEBOU:
Sportovní oblečení, oblečení na převlečení, pláštěnka, sportovní obuv, přezuvky, plavky, ručník, malý batoh na pití a
svačinu, repelent, hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, sprchový gel, šampon), kartičku pojištěnce, kapesné.
S dětmi jsme dohodnuté, že telefony necháme doma.
Pokud by nastal nějaký problém, ozveme se 👍.
Pokud některé dítě bere léky, odevzdá je paní učitelce
dopředu sdělili. Děkuji.)

(prosím rodiče, aby mi tuto skutečnost

UPOZORNĚNÍ:
Je zákaz brát s sebou na školní výlet a konzumovat jakékoliv alkoholové, tabákové a jiné návykové, či psychoaktivní
látky.
V případě nevhodného chování bude žák, který porušuje nastavená pravidla, odvezen rodiči z výletu.
CENA VÝLETU:
Doprava
90,- (2x45 Kč)
Ubytování a strava
1320,- Kč
Potřebná částka by v tuto chvíli již měla být vložena v ŠOPu. Pokud tomu tak není, dítě se nemůže výletu zúčastnit.

Dozor: Ludmila Mihaly, Dana Krtková

