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PÍSEŇ TOHOTO (TÝ)DNE (pod tímto textem se skrývá odkaz, zobrazí se po kliknutí). 

 

Už nemám, co bych vám z matematiky napsala  

Doporučuji tedy volný čas věnovat kontrole, zda máte všechny poznámky kompletní. 

Pokud vám náhodou v době před Velikonoci unikla má velikonoční výzva, můžete si jednotlivé kvízy 

projít znovu (jedná se o stejné kvízy jako v dubnu). Všechny kvízy naleznete zde. 

 

DŮ LEŽ ITE  INFORMACE TÝ KAJI CI  SE 
ORGANIŽACE BLI Ž I CI HO SE KONCE 
S KOLNI HO ROKŮ 

Jako učitelka matematiky jsem s vámi pro letošní školní rok skončila. Jako třídní učitelka pokračuji ve 

sdělení. 

VRÁCENÍ UČEBNIC 
od čtvrtka 18.června od 13 hod můžete přijít vrátit učebnice 6. ročníku. Jedná se konkrétně o tyto 

učebnice 

1. ČJ mluvnice 

2. ČJ čítanka 

3. Matematika 1. díl 

4. Matematika 2. díl 

5. Matematika 3. díl 

6. Fyzika 

7. Zeměpis učebnice Přírodní obraz 

Země 

8. Zeměpis - atlas Afrika a Austrálie 

(někdo má jako jeden atlas, někdo 2 - 

odevzdat vše) 

9. Přírodopis - botanika 

10. Dějepis

DOMA SI NECHÁTE Tabulky pro ZŠ (budete vracet až v 9. třídě) a učebnice angličtiny (Project). Také 

vám zůstávají všechny pracovní sešity. 

Učebnice před odevzdáním prosím zkontrolujte (tzn. vyndejte z nich všechny vaše vložené papíry, 

sundejte obal a srovnejte ohnuté rohy…). Pokud to bude ve vašich silách, tak případné vypadávající 

listy decentně přilepte izolepou. Nezapomeňte také zkontrolovat, že máte všechny učebnice 

podepsané.  

Všechny učebnice budeme kontrolovat i společně. Pokud bude učebnice neúměrně poškozená, 

poprosím vás o odpovídající finanční náhradu (zejména v případě ztráty učebnice buď pořídíte 

učebnici novou, nebo přispějete na nákup nové učebnice)  

Učebnice pro 7. ročník dostanete až v novém školním roce (všechny učebnice totiž „musí jít“ do 

karantény). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V3DByaG2M_w
https://cervenahana.webnode.cz/l/m6-32-tyden/
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Učebnice můžete vracet od čtvrtka 18. června v tomto čase:  

PO, ÚT, ST, PÁ 8.30 - 14.30  ČTVRTEK 13.00 - 14.30 

Vždy PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ - stačí napsat mail, zprávu nebo zavolat, že se do školy chystáte. 

Během vašeho pobytu ve škole budete muset dodržovat stejná hygienická opatření jako ostatní žáci: 

 po vstupu do školy si vydezinfikujete ruce 

 během pobytu na pozemku školy a v budově školy si musíte nos i ústa chránit rouškou 

(ústenkou, šátkem…) 

 v budově školy se nesmíte pohybovat sami, vždy na mě vyčkejte u hlavního vchodu 

VYZVEDNUTÍ VAŠICH VĚCÍ ZE ŠKOLY 
současně s vracením učebnic si ve škole vyzvednete vaše osobní věci 

 přezůvky 

 věci na tělocvik 

 výkresy 

 v žákovské knížce vzadu máte vlepené lístečky s částkou, která vám zbyla ze školních akcí - 
tyto peníze vám vrátím zpět 

 ostatní 

 

OSTATNÍ 
Kdysi jsem vás poprosila o vaši osobní fotografii, abych z nich mohla vytvořit třídní fotku. Bohužel mi 
jich stále ještě hodně chybí, takže počítejte s tím, že jakmile vstoupíte do školy, vyfotím si vás. Také 
vás i krátce natočím, tak se to prosím nesnažte bojkotovat. 
Pokud máte ještě vy nějaké dotazy, neváhejte se ozvat. 
 

 

 


