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TENTO Š KOLNÍ  ROK UŽ  NAPOŠLEDY 

Nebojte, nebudu zde psát žádné učivo. Ale informace týkající se organizace posledního týdne tohoto 
školního roku. 
A taky si poslechněte dvě písničky - tato je o mně, tato je pro 6. třídu  
 

UČEBNICE 
 

 Kdo jste ještě neodevzdal učebnice, odevzdejte je prosím nejpozději do tohoto čtvrtka (25. 

června). 

 Současně s učebnicemi si vyzvednete ze školy veškeré své věci (tělocvik, přezůvky, v šatně 

stále zůstává kufřík s pomůckami na výtvarku a nikdo se k němu nehlásí…). Také jsou v šatně 

plné koše se „ztraceným“ oblečením (jsou tam různé mikiny, zimní bundy), takže nahlédněte 

i tam, zda není něco vaše. 

 

ČTVRTEK 

 Ve čtvrtek 25.6. půjdu se skupinou, která se účastnila poslední 2 týdny „výuky“ ve škole, na 

pěší pochod do Újezda. 

 Tohoto výletu se mohou zúčastnit VŠICHNI ŽÁCI, tedy i ti, kteří do školy nechodili. Stačí dát 

vědět předem (obvyklým způsobem). 

 Sraz v 8 hod (po příjezdu autobusů) na kasejovickém náměstí, návrat ve 12.30 tamtéž. Kdo 

má přihlášený oběd (týká se pouze žáků, kteří do školy chodili), půjde se mnou do školní 

jídelny. 

 S sebou: 

o vhodnou obuv a oblečení (půjdeme pěšky cestou - necestou) 

o svačinu, pití 

o drobné kapesné (v Újezdě bude možnost koupit si drobné občerstvení - limo, 

brambůrky…) 

o pokud bude zájem, tak s sebou i něco na opečení 

o NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ALE SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NA TÉTO AKCI - 

žáci obdrželi ve čtvrtek ve škole, nebo stačí napsat ručně: 

Souhlasím, aby syn/dcera JMÉNO A PŘÍJMENÍ šel/šla pěšky do Újezda. 

NEZAPOMEŇTE NA ZÁVĚR NAPSAT DATUM A PODEPSAT SE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoOwOX_H6oM
https://www.youtube.com/watch?v=9xKDIo00h7Y
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PÁTEK 

 poslední školní den v tomto roce = PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 

 pro vysvědčení si mohou přijít VŠICHNI ŽÁCI NAJEDNOU 

 začátek 8.00 ve třídě 

 ŽÁCI, KTEŘÍ SE V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH NEZÚČASTNILI VÝUKY VE ŠKOLE NEBO DOSUD 

JEŠTĚ NEODEVZDÁVALI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (většina z vás odevzdávala během vracení 

učebnic), MUSÍ MÍT TOTO PROHLÁŠENÍ S SEBOU - viz informace na stránkách školy)  

 do školy nebude umožněn vstup osobám s příznaky virového onemocnění 

 konec cca 8.30 - po předání vysvědčení VŠICHNI ŽÁCI opustí budovu školy (takže jim prosím 

zajistěte odvoz) 

 a již dříve jsem psala, že toto pololetí jste žáky učili hlavně vy - 

rodiče/prarodiče/sourozenci/ostatní příbuzní a známí, takže tradiční odměnu pro učitelku si 

od žáků ZASLOUŽÍTE JEN A JEDINĚ VY rodiče/prarodiče/sourozenci/ostatní příbuzní a známí 

(takže milí žáci, nezapomeňte svým rodičům/prarodičům/sourozencům/ostatním příbuzným 

a známým koupit nějakou drobnost  ) 

 pokud si pro vysvědčení nebude moci žák nebo jeho zákonný zástupce přijít v pátek, bude 

vysvědčení připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy v pracovních dnech od 29. 6. v obvyklou 

pracovní dobu (vždy se ale raději domluvte telefonicky předem). 

 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se na výuce podíleli, za skvěle odvedenou práci. Ale pevně doufám, 

že od nového školního roku se vše vrátí do normálu, a žáci budou opět docházet do školy. Užijte si 

pokud možno klidné léto a od září se budu těšit na další spolupráci. 

 

  S pozdravem Hana Červená, třídní učitelka 6. třídy  

 

 


