
MD - 7. a 8. týden         17. – 30. října 2022 

Organizační záležitosti: 

 Příští týden budeme na adaptačním pobytu. 
 Ve složce najdete formulář – Prohlášení zákonných zástupců žáka, který je nutný vyplnit a 

odevzdat v pondělí u autobusu. Na formulář napište pondělní datum 17.10.2022 
 K autobusu je potřeba dorazit nejpozději 7.30 hod. (zadní vchod u tělocvičny). 
 Ve složce naleznete fotky dětí. 

 

Psali jsme: 

- Diktát – malá a velká písmena, párové souhlásky, ú,ů,u (sešity mají děti u sebe).  
- Test přírodověda (4. ročník vesmír, 5. ročník – kostra) 

 

Vlastivěda: 
Vlastivěda 4. ročník: Opakovací test 25.10.2022 - Velká Morava  
Připravit se můžete pomocí Malované vlastivědy a prezentace, která je v classroomu. 
 
Anglický jazyk: 
4.+5. ročník: Škola v přírodě - po příjezdu - opakování a procvičování probrané látky. Dětem jsem poslala 
opravené testy se slovním hodnocením, prosím o podpis. 
 
ÚKOLY: 
  
 
 
Další sdělení:  

 

Podpis rodičů: 

 



 



 



Informace na adaptační pobyt M 

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 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


