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CVIČENÍ 1 – Čtěte a přiřaďte obrázky k textům. 

         
Obrázek A  Obrázek B   Obrázek C   obrázek D 

Informace o lyžařském kurzu 7. tříd  

Pro žáky 7. tříd pořádáme lyžařský výcvikový kurz. Kurz proběhne v lyžařském areálu Černá hora v Krkonoších. 

Areál nabízí kvalitní lyžování pro pokročilé lyžaře, ale i pro začátečníky. 

Kurz se uskuteční v termínu od 28. 2. - 6. 3. 2015.  Cena zájezdu  3300Kč – prosíme uhradit do 28.listopadu 

2014 Odjezd bude v sobotu 28.2.2015 ve 12 hod. Příjezd v pátek 6.3. 2015  cca 19:30 hod. 

Další informace se dozvíte na rodičovské schůzce 20. listopadu. 

         Obrázek …………………… 

Focení dětí – dne 12. 12. bude společné focení dětí.  Prosíme rodiče, kteří mají o fotografie zájem, aby to 

nahlásili třídní učitelce a zaplatili do 8.12. částku 230 Kč. 

         Obrázek …………………… 

Dne 23.11. jede 1.A a 1. B na výlet do ZOO. Prosíme rodiče, aby dětem dali teplé oblečení, pláštěnku a svačinu. 

Návrat do školy ve 14:00. Každé dítě přinese 80 Kč na vstupné. 

         Obrázek …………………… 

Provoz školní družiny: 

Příchod do ranní družiny je možný jen do 7.30 hod. Odchod dítěte: po obědě do 13:45  hod. / po vycházce od 

15.00 do 17.00 hod. Žáci jsou povinni dodržovat Řád školní družiny. Poplatek za docházku za školní rok 

2014/2015: 2 000Kč. 

         Obrázek …………………… 

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 

DIALOG 1 

Maminka: Dobrý den, paní učitelko. Chtěla bych se zeptat, jaké známky má Marika. 

Třídní učitelka: Dobrý den, paní Košťálová. Z matematiky má jedna až dvě, z českého jazyka tři, přírodověda 

  je za jedna. Musí se víc učit češtinu. Problém je skloňování a časování. 

Maminka: Děkuju za informace. A je možné mít doučování z češtiny? 

Třídní učitelka:  Ano. Ve škole je kroužek češtiny pro děti cizince. Je dvakrát za týden, v pondělí a ve středu. 

Maminka: Dobře. Řeknu jí to. Děkuju, na shledanou. 

Třídní učitelka: Na shledanou. 

 

CVIČENÍ 2 – Odpovězte: Jaké známky má Marika? 

   přírodověda …….. 

   matematika …….. 

   čeština …….. 

ZNÁMKY 

 VÝBORNĚ  1 – jednička 

 CHVALITEBNĚ  2 – dvojka 

 DOBŘE   3 – trojka 

 DOSTATEČNĚ  4 – čtyřka 

 NEDOSTATEČNĚ  5 – pětka 
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POZOR ! 

MUSET       NESMĚT 

musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí  nesmím, nesmíš, nesmí, nesmíme, nesmíte, nesmí 

 
CVIČENÍ 3 

(ty) ……....... poslouchat učitele!         Učitel ………………..na děti křičet. 

Ve škole …....….být pořádek.                                              Žáci ………………….ve škole kouřit.    

Petr se…………..učit, protože má zítra písemku.              (ty)…………………….zapomenout úkol! 

Všechny děti ………….chodit do školy.                             Děti…………opustit během vyučování školu. 

Rodiče....………podepsat žákovskou knížku.                     (Já).................     zase přijít pozdě do školy.               

DIALOG 2 

Matka: Dobrý den, paní učitelko, já jsem Nováková, matka Petra Nováka. Chtěla bych se zeptat na 

jeho prospěch. 

Třídní učitel: Dobrý den, paní Nováková. Petr se zlepšil. Z poslední písemné práce z matematiky dostal 

dvojku. 

Matka:  A jeho chování? 

Třídní učitel: Nejsou s ním žádné problémy, je velmi kamarádský. 

Matka:  Tak Vám děkuju, paní učitelko. 

Třídní učitel: Nemáte zač. Na shledanou. 

Matka:  Na shledanou. 

CVIČENÍ 5 – Přiřaďte: Jaký je váš syn/ jaká je vaše dcera ve škole? 

Je aktivní, nepřipravuje se, snaží se, zlepšil/a se, vyrušuje, neplní domácí úkoly, komunikativní, zlobí, zhoršil se, 

kamarádský, ochotný, chodí pozdě, je slabý v..., je výborný v..., je dobrý v..., je pečlivý 

 

  

 
Je aktivní 

 
Nepřipravuje se 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


