
MD - 6. týden         10. – 14. října 2022 

Organizační záležitosti: 

 Planetárium: vybíráme - 32,- Kč za vlak a 30,- za planetárium - vše v hotovosti (platí pouze pro 
děti, které se výletu zúčastnily). 

 Všechny děti mají napsané opakovací testy z ČJ a M. Testy posílám vždy v pátek k nahlédnutí. 
V pondělí testy pošlete prosím zpět do školy. Děti si je zakládají do šanonu. 

 Pokud je vaše dítě nemocné, prosím, podívejte se na týdenní plán, který naleznete na webu 
školy (třída MD). 

 Na stránkách naleznete nové fotografie. 
 Na Googleclassroomu je založena učebna MD. Prosím, aby se de to do této učebny přihlásily. 

Na jejich školní e-mail: prijmeni@zaalejka.cz (přihlašovací údaje jsem posílala ve složkách) 
 Ve složce naleznete informace k adaptačnímu pobytu. 

Psali jsme: 

- Diktát – malá a velká písmena (sešity mají děti u sebe).  

Budeme psát: 

- Diktát – psaní ú,u,ů, párové souhlásky, malá a velká písmena (děti si mohou projít předchozí 
diktáty, Gramatická pravidla– pročíst pravidla a zopakovat). 
 

Vlastivěda: 
 5. ročník – vlastivěda - J. A. Komenský - písemné opakování - příprava: PL v sešitě a Malovaná 
vlastivěda 
 
Přírodověda: 
5. ročník – písemné opakovaní Kostra, kosterní systém 
4. ročník – písemné opakování vesmír, planety  
 

Plán angličtiny: 

4.ročník: Práce s texty a poslechem - komiks. Nová slovíčka - oblečení 
5.ročník: Lekce 1 - názvy zemí, národností + časování slovesa BE 
 
ÚKOLY: 
  
 
 
Další sdělení:  

 

Podpis rodičů: 

 



Informace na adaptační pobyt MD 

Roštín 17. - 21. říjen 2022 
 
 
CO S SEBOU: 
Svačinu pouze na pondělní dopoledne. Začínáme obědem. 
Oblečení: nejlépe vše podepsané - pláštěnka, oblečení na ven podle aktuální předpovědi počasí na 

daný týden, dostatek spodního prádla, ponožky, čepice, pohodlné oblečení na pokoj, 
pyžamo, sáček na špinavé prádlo 

Obuv: gumáky (nebo nepromokavé boty), tenisky, pevná sportovní obuv, přezůvky 
Hygienické potřeby: zubní kartáček, pasta, ručník malý a velký, mýdlo, šampon, hřeben, papírové 

kapesníky 
Ostatní: Batůžek na výlety, láhev na pití, baterka (hodí se čelovka), psací potřeby (pastelky, pero, 

tužku, gumu, nůžky…) kapesné dle uvážení, plyšáka, knížku pro čtenářské chvilky, drobné 
stolní hry, známky, obálky a adresy, kam mohou děti poslat dopis. 

 
Doporučujeme, aby u sebe děti neměly žádné cenné věci. Děti u sebe nesmí mít mobilní telefony ani 
jinou elektroniku.  
 
Během pobytu bude zajištěn celodenní pitný režim, strava 5x denně, zázemí na pokojích a ve 
společenské místnosti. V budově funguje v určené hodiny bufet, kde se dá koupit drobné občerstvení 
a sladkosti. Děti budou co nejvíce venku (Během našeho pobytu na adaptačním pobytu budou mít ve 
školní jídelně všechny děti z MD odhlášené obědy hromadně!) 
 
PŘI ODJEZDU AUTOBUSU rodiče odevzdají:  

- průkazku zdravotní pojišťovny nebo její kopii  
- podepsané Prohlášení zákonných zástupců žáka s datem dne odjezdu  
- pokud bere Vaše dítě léky, dejte je do krabičky nebo sáčku, označte jménem, napište 

dávkování a osobně předejte učiteli. Pokud je dítě alergik (včelí bodnutí, roztoče, pyl apod.), 
rovněž přibalte potřebné léky s informací o dávkování. Pokud dítě před odjezdem si vzalo 
KINEDRYL, připište tuto informaci s časem, kdy lék vzalo. 

 
 
Sraz:  v 7:30 hod. u brány školního hřiště (zadní vchod do tělocvičny), odjezd 7:45hod 
Příjezd: Děti si vyzvedávejte v pátek 21.10. ve 13:15 – 13:30 hodin u brány školního hřiště. Obědvat 
budeme ještě na Roštín.  
 
 
Vaše děti budou doprovázet a už se na adaptační pobyt těší 
 
                                                             Andrea Donátková, Michaela Kročová, Lucie Vojáčková 
 
PS: V případě nutnosti můžete využít telefon:  
 
Andrea Donátková: 739 573 459 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


