
   Plán činnosti na měsíc  Červen  
 

 

 

 

 
  

• Antigenní testování probíhá jednou týdně - vždy v pondělí od 6:30 do 7:45 v prostorách ŠD                                                                                    

• Ranní družina bude v provozu pro každou třídu zvlášť od 6:30  

• Sportovní činnosti jsou povoleny pouze ve venkovních prostorách 

• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy během 

výuky se bude třída průběžně větrat (prosím o vhodné oblečení pro žáky)  

• Je zakázán zpěv 

• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných 

případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy  

 1. 6.  Den dětí…ve venkovních prostorách žáci dostanou ovocnou dřeň v kelímku s plastovou  

                           lžičkou. 

 2. 6. od 10:00 -  Prezentace ročníkových prací 5. ročníku  

                                  - Pasování na čtenáře- žáci 1. ročníku 

 7. 6. Celodenní exkurze žáků do Ostravy… halda Ema…3.-5. ročník, ZOO 

                                                                               ZOO …1. a 2. ročník. 

  Akce je zaměřena na ekologickou výchovu, ochranu životního prostředí. 

             Žáci i vyučující budou mít v tento den odhlášený oběd. 

Odjezd v 8:00 od krytého bazénu. 

Návrat 1. a 2. třídy v cca 15:00 hodin, 3. -5. třídy v cca 15:30. ŠD bude v provozu.  

 9. 6. Včelařství – návštěva výukového programu VMvP – žáci 3. ročníku 

 15. 6. od 10:00 - Prezentace ročníkových prací 3. ročníku 

 V průběhu týdne 14.6. – 18. 6. prověří vyučující úroveň získaných vědomosti ve všech třídách (Čj, 

M, Aj). 

 22. 6. Valášci malí - návštěva výukového programu VMvP – žáci 2. ročníku. 

                               

     od 17:00 schůzka s rodiči budoucích žáků 1. třídy 

 

 Během měsíce června si vyučující naplánují, dle počasí, se svou třídou turistickou vycházku 

 do okolí školy (Hradisko, Jurkovičova rozhledna,…). 

 24. 6. popř. 28. 6. – závěrečný táborák se soutěžemi a překvapením 

Tako akce se uskuteční pouze za přítomnosti žáků a jejich rodinných příslušníků.     

Děkujeme za pochopení. 

Před závěrečným táborákem, od 15:00, proběhne schůzka školské rady za účasti 

třídních důvěrníků. 

▪ Soutěže pro žáky od 16:30 do 18:30  

▪ 18:30 – 19:00 vyhodnocení celoročního sběru papíru 

▪ vyhodnocení soutěží  

 25. 6. – cvičný požární poplach, ukázky práce městské policie v cca 9:30 hodin. 

             Žáci mohou přijít do školy až na 8:30, ŠD bude v provozu od 6:30 do 8:30. 

             Součástí bude možná i lanová dráha, na kterou postupně půjdou žáci 1., 2., 3., 4., 5. třídy. 

 

 30. 6. - vydání vysvědčení, ukončení výuky školního roku 2020/2021. 

 

                                                                                                                Mgr. Pavlína Ondryášová 


