
 Školní rok 2018/2019 
měsíční plán  červen 2019  
 

31.5. a 

1.6. 

Memorial Ctibora Čermáka 
Za nás soutěží: tři družstva  
Nominováni byli: 
1.M.Matoušek, A. Freyová, V. Večerková, P.Klouda 
 2. A. Holubcová, , J. Bořil , N.Holubcová, E.Freyová 
3. B.Petrová, M.Blaha, V.Procházka, M.Auer,  
disciplíny na stanovištích: 
běh na čas, střelba ze vzduchovky, zdravověda, Máme rádi Česko, přírodovědné 
znalosti, matematická a finanční gramotnost, hod granátem na cíl 
 
Odjíždíme do Ratiboře autobusem v 5 hodin v pátek 31.5. , 
mohou jet i všichni  rodiče a děti, spát se bude v tělocvičně, spacáky a karimatky 
s sebou! 
Vracíme se v sobotu odpoledne 
 

4.6. 
   
 

Poslední divadelní představení ve Znojmě 

6.6. Atletické závody v Kravsku , jízdné a svačinu s sebou 

10.6. 
Focení tříd a skupinek žáků od 9.15 MŠ, pak ZŠ 
skupina 20.-, třída 25.-Kč. 
 

11.6. 
Autobusem do kina, návštěva kina , odjezd 9.15 , vybíráme u p. Holinske 75,- vstup a 
25,- autobus 

14.6. 
školní výlet do Lednice, autobusem v 8 hodin, autobus bude zaplacen ze zbytku 
vybraného cestovného na divadlo, objednány jsou  vstupy 130,- okruh Dětské 
apartmány a výstava loutek, 60,- 

17.6. 
Pedagogická rada 7.20hod. 
 

17.6. 
Den naruby – zábavný den ve škole, všechno naopak 
Do školy si nic nenesete, ještě něco dostanete, ale známky to nebudou…. 

19.6. 
Měl by se konat odložený turistický výlet z května, který byl odložen kvůli 
počasí 

  

24.6. 
TV olympiáda ve škole 
 

25.6. 
 
26.6. 
 

Projekt Zdravé zuby,  soutěž Moudrá sova a literární test 
 v soutěži Nejlepší čtenáři, vyhodnocení v knihovně 
Spaní ve škole v 17 hod., info dodá p. uč. Freyová 

26.6. 
Den bez učitele 
Odevzdávání učebnic, rozdávání prací, úklid tříd 

27.6.  
Exkurze do Znojma, na autobus a kapesné s sebou 
Návštěva okresní knihovny 
Jedeme po svačině v  8.30, vracíme se ve 13.00 ze Znojma, oběd, družina 

28.6. 

 
Slavnostní ukončení školního roku, ZŠ a budoucí prvňáčci, předání vysvědčení, odměn 
a cen, poslední zvonění, srdečně zveme i rodiče 
 



 


