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      Dne: 10. června 2018 

 
 

 

 
Milá budoucí šesťačko, milý budoucí šesťáku,    
 
vítáme Tě na druhém stupni základní školy a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Abychom měli ve třídě príma 
partu a přátelskou atmosféru, chtěli bychom se již před začátkem školního roku o tobě něco dozvědět. 
Prázdniny utečou jako voda a druhý týden v září nás čeká adaptační kurz, kde se ještě více seznámíme. 
Během roku nás pak čekají různé třídní nebo ročníkové projekty a akce.   
  

Prosíme Tě tedy, abys do 27. června 2018,   
nebo co nejdříve po tomto datu, 
do školy doručil svou „vizitku“. 

 
Jak má tato „vizitka“ vypadat?   
  
Na čtvrtku formátu A4 nalep svou fotografii a připoj i své jméno a příjmení a odpověz, prosím, na následující 
otázky. V Tvé kreativitě a originalitě se meze nekladou. Piš v celých větách.  
   

 Co rád děláš ve svém volném čase?   
 Jaké předměty tě ve škole baví a proč?   
 Máš nějakého kamaráda, se kterým bys chtěl být ve třídě? Napiš jeho/její jméno. Mohou být i dva.   
 Máš nějaké vlastnosti, které na tobě ostatní oceňují? (nebo které na sobě oceňuješ sám)   
 Co očekáváš, že se v šesté třídě naučíš? Co očekáváš, že zažiješ?   
 Co máš opravdu rád, co tě těší, co ti dělá radost?   

  
 Vytvoř pětilístek na téma JÁ A ŠKOLA  
  
Téma            JÁ A ŠKOLA  
  
Jaký jsem     ___________________   _________________  
  
Co dělám  _______________  _______________  _______________  
  
Věta   ______________  _____________  ____________   ________________  
  
Synonymum pro to celé     ____________________  
  

 
Těšíme se na viděnou v září a přejeme krásné a pohodové prázdniny. 

S pozdravem a přáním krásného dne třídní učitelé a Vít Beran, ředitel školy. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Centrum pedagogické inspirace Pomáháme školám k úspěchu, 
vzdělávacího projektu nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 


