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ROK  

Rok má čtyři roční období. Jmenují se … 
  JARO   LÉTO   PODZIM  ZIMA 

     

KALENDÁŘNÍ ROK má 12 měsíců. První měsíc se jmenuje leden. Poslední měsíc se jmenuje prosinec.  

CVIČENÍ 1 – Doplňte první a poslední měsíc do kalendáře. 

ŠKOLNÍ ROK má taky 12 měsíců. První měsíc je září a poslední měsíc je srpen. 

CVIČENÍ 2 – Napište, jak se jmenují školní měsíce. 

Je vyučování: 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 

 

Není vyučování, jsou hlavní prázdniny: …………červenec…… ………………………… 
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Organizace školního roku 2017/2018 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních a středních 

školách v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 

2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek  29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny 

v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2018. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 

podle sídla školy stanoveny na různé termíny. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 

30. března 2018. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

CVIČENÍ 3 – Doplňte správné datum. 

1. 2. 2018  2. 7. 2018  23. 12. 2017  29. 3. 2018   29. 6. 2018
 2. 1. 2018   30. 3. 2018  4. 9. 2017  31. 8. 2018 

Škola začíná ………………………………….. Velikonoční prázdniny jsou ……………………………. a ……………………………. . 

Vánoční prázdniny jsou …………………………………. - …………………………………. . Školní vyučování končí …………………… 

Pololetní prázdniny jsou ………………………………….. Hlavní prázdniny jsou ……………………………. - ………………………….  

CVIČENÍ 4 – Doplňte jarní a podzimní. 

  JARO   LÉTO   PODZIM  ZIMA 

     

 …………………………..  letní  …………………………..  zimní 

CVIČENÍ 5 – Vyplňte odpověď. 

Vážení rodiče, 
zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 21. listopadu 2017 od 17:00. 
Těšíme se na Vaši účast. 

 
……………………………………………………..…. zde odstřihněte ………………………………………………..…………………  

 
Příjmení a jméno žáka: ………………………………………….……………..   Třída: ……………….………………….. 

Zúčastním se / nezúčastním se* třídních schůzek dne 21. listopadu 2014. 

V Praze dne ………………………………..  Podpis zákonného zástupce: ……………………………….………… 

 

*nehodící se škrtněte 


