Plán na 42. školní týden (17. 6. – 21. 6. 2019)
Čj – Dokončení Slabikáře – str. 110-123. Opakování učiva 1. ročníku. Pasování
na čtenáře.
M – Sčítání s přechodem desítky – str. 7, 8, 9, 10. Učebnici nezapomeňte přes
prázdniny uschovat, budeme v ní ve 2. ročníku pokračovat! Na středu
přinést jakékoliv pravítko a ořezanou tužku!
Prv – Dokončení učebnice – Léto: str. 30, 31. Pozor na úrazy – str. 32, 33.
Hv – Nebude (dokončování kalendáře, žáci budou již mít po zkoušení z Hv)
Pv – Dokončování kalendáře, popis dalších měsíců. Nejpozději na středu
přinést asi 50 cm jakékoliv mašle na svázání kalendáře. Dále opět
potřebují pero nebo slabý modrý (černý) fix.
Vv – Nebude (turnaj v kopané).
V úterý 18. 6. proběhne Pasování na čtenáře v zasedací místnosti OÚ ve Staré
Pace od 9:00 hod za účasti rodičů. Prosím, aby děti nezapomněly knížky +
záložky a přišly slavnostně oblečeny. Ve čtvrtek 20. 6. se naposledy učíme a
žáci si rozhodují klasifikaci.
V pátek 21. 6. jedeme celá třída na turnaj v kopané do Nové Paky. Sraz v 7:25!
před školou, návrat mezi 12:00 – 12:30 do školy a potom oběd.
S sebou: baťůžek, svačinu, dostatek pití, náhradní tričko, kartu pojištěnce,
pláštěnku + 3 Kč na autobus. Tam jedeme linkou, zpět jdeme pěšky. Na
sebe: vhodné sportovní oblečení a sportovní boty. Škola zajistí na zápasy
jednotná trička.
Přes prázdniny zadávám žákům 1. referát z vlastní četby, který již na známky
odprezentují nejpozději do konce září ve 2. ročníku. Knížka má odpovídat
věku, na stránkách musí převažovat text nad obrázky. Žáci ji celou přečtou
sami a ve 2. třídě žákům převyprávějí obsah + založíme si Čtenářský deník
(až po prázdninách).

Plán na 41. školní týden (10. 6. – 14. 6. 2019)
Čj – Slabikář str. 103, 104 – slova se slabikami dě, tě, ně – str. 105. Slova se
slabikami bě, pě, vě, mě – str. 106, 107, 108. Písanka ke Slabikáři – str. 30,
31, 32 – dokončení písanky.
M – 4. díl – dokončení str. 2, dále str. 3, 4 – opakování učiva. Sčítání
s přechodem desítky v oboru čísel do 20 – str. 5, 6.

Prv – Opakování učiva za 1. pololetí – str. 28, 29. Opakování učiva za 2.
pololetí – str. 34, 35.
Hv – Závěrečné zkoušení žáků ze slov (případně zpěvu) zadaných písní.
Vv – Celoroční projekt: list do kalendáře – měsíc červen. Potřebují voskovky.
Žákům bude zadán domácí úkol – list do kalendáře: měsíc červenec.
Pv – Tvorba kalendáře – 1. část: popisování dní v daném měsíci. Potřebují pero
nebo slabý černý (modrý) fix.
Ve středu 12. 6. se od 17 hod koná v tělocvičně školy Jarní vystoupení žáků.
Všechny rodiče srdečně zveme!!
Blíží se Pasování na čtenáře – úterý 18. 6. od 9 hod (OÚ ve Staré Pace).
Prosím stále nosit knížky na Pasování.

Plán na 40. školní týden (3. 6. – 7. 6. 2019)
Čj – Slabikář str. 98, 99, 100, 101, 102 (di, ti, ni). Písanka ke Slabikáři – str. 27,
28, 29. Prosím stále nosit a procvičovat čtení z vlastní knížky na Pasování
na čtenáře (18. 6.). Pokračuje zkoušení žáků z básničky.
M – Str. 30, 31, 32. Na čtvrtek přinést 4. díl – str. 1 – desítky a jednotky, část
str. 2 – opakování učiva.
Prv – Zkoušení všech žáků z přesné adresy včetně poštovního směrovacího
čísla + datum narození včetně roku. Co nás baví – str. 26, 27.
Hv – Opakování teorie Hv – rozdělení hudebních nástrojů. Nácvik písně
Chodím po Broadway. Připomínám zkoušení slov zadaných písní (12. 6.).
Pv – Zvířátka – práce s textilem. Potřebují odstřižky různých látek a kousky vln
+ lepidlo, nůžky.
Vv – Náš školní výlet – volná technika.
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se od 15:30 hod konají závěrečné společné třídní schůzky
(v 1. třídě). Do vlastní knížky na Pasování prosím záložku!
Od úterý 4. 6. začínáme chodit o tělocviku ven (za příznivého počasí). Proto
prosím nosit cvičební obuv na ven + mikinu + tričko a kraťasy na teplejší
počasí.

Plán na 39. školní týden (27. 5. – 31. 5. 2019)
Čj – Slabikář str. 63, 97 – vyvození hlásky a písmene G, g. Vyvození hlásky a
písmene F, f – str. 64, 98. Vyvození hlásky a písmene Ch, ch – str. 64.
Písanka ke Slabikáři – str. 23, 24, 25, 26.
M – Str. 27. Kilogram – str. 28, 29.
Prv – Volný čas – str. 24, 25.
Hv – Test – notová osnova, houslový klíč, poslech známé skladby. Opakování
písní ke zkoušení.
Pv – Stavění domečků z přírodnin – za příznivého počasí.
Vv – List do kalendáře – měsíc květen. Potřebují voskovky.
Od pondělí 27. 5. prosím nosit knížku na Pasování – budeme nacvičovat.
Termín Pasování na čtenáře je úterý 18. 6. od 9:00 v zasedací místnosti OÚ
ve Staré Pace (pro veřejnost).
Ve čtvrtek 30. 5. jedeme na školní výlet do Adršpachu. Sraz v 7:50 před školou,
návrat asi v 16:30 – 17:00 ke škole. Prosím rodiče, aby mi do výletu napsali
do notýsku, zda mohu pustit děti domů samotné nebo zda si je osobně
vyzvednou.
S sebou: baťůžek, pláštěnku, kartičku pojištěnce, 2 svačiny – oběd mají
všichni odhlášen, pití, kapesné, sáček a 1 prášek na nevolnost s sebou a
ráno doma 1 spolknout.
Závěrečné společné třídní schůzky se konají ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 15:30 hod.

Plán na 38. školní týden (20. 5. – 24. 5. 2019)
Čj – Slabikář str. 91, 92, 93, 94, 95, 96. Písanka ke Slabikáři – str. 18, 19, 20,
21, 22.
M – Str. 23. Litr – str. 24, 25. Vztahy o x méně – str. 26.
Prv – Jarní hry – str. 22, 23. Blíží se závěrečné opakování učiva 2. pololetí!
Hv – Káča našla ptáče – 3. a 4. sloka. Nácvik písně Hej, meduli. Opakování
teorie Hv – notová osnova, houslový klíč.
Pv – Stavění domečků z přírodnin – za příznivého počasí vycházka do lesa.
Vv – Šeřík. Potřebují temperové i vodové barvy, nejslabší kulatý štětec. Pokud

seženete, prosím 1 větvičku šeříku.
Vybíráme peníze za objednané fotky.
Za školní výlet vybíráme 300,- Kč (autobus, lego 30,- Kč, pramice 50,- Kč,
vstup do skal 70,- Kč). Výlet se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2019.

Plán na 37. školní týden (13. 5. – 17. 5. 2019)
Čj – Slabikář – str. 87, 88. Vyvození hlásky a písmene Ř, ř – str. 63, 89, 90.
Písanka ke Slabikáři – str. 12-17. Cvičný sešit – nácvik malých psacích
písmen ď, ť, ň. Písanka III. díl – str. 31 (dokončení písanky). V tomto
týdnu všichni žáci čtení na rychlost. Připomínám přečtení vlastní knížky
na Pasování na čtenáře + hlasitá ukázka čtení.
M – Dokončení str. 19., dále str. 20. Vztahy o několik více, o několik méně –
str. 22.
Prv – Pokračuje zkoušení žáků z měsíců v roce. Jaro – str. 18. Jarní práce na
zahradě – str. 19. Na středu prosím kartičky rostlin dle str. 18, cv. 4
(z kartonové přílohy) + lepidlo.
Hv – Nácvik písně Káča našla ptáče. Zadání závěrečného zkoušení žáků ze
slov písní – žáci tuto hodinu obdrží slova některých písní, které jsme se
naučili ve 2. pololetí a mají za úkol naučit se je nazpaměť na červnové
závěrečné přezkoušení žáků (název písničky si vylosují, termín zkoušení
upřesním). Nácvik psaní různých tvarů (hodnot) not na linku a do mezery
notové osnovy.
Pv – Pampeliška. Potřebují nůžky, tužku, lepidlo, vodové barvy.
Vv – Čím chci být – pastelky.
Žáci mohou začít nosit peníze za fotky. Prosím ale rodiče, aby mi do notýsku
vždy napsali částku + přidali 32,- Kč za společnou fotku třídy.
Ve čtvrtek 30. 5. jedeme na školní výlet do Adršpachu. V dalším týdenním
plánu budete mít částku, kterou budeme za výlet vybírat.

Plán na 36. školní týden (6. 5. – 10. 5. 2019)
Čj – Vyvození hlásky a písmene Ž, ž – Slabikář str. 62, 84, 85, 86. Písanka ke
Slabikáři – str. 8-12.
M – Dokončení str. 17. Metr – str. 18, část str. 19. Na úterý přinést různé druhy
metrů (kdo je má).
Prv – Jaro. Pozorujeme jarní přírodu – str. 16, 17. Pokračuje zkoušení žáků
z měsíců v roce.
Hv – Nebude.
Pv – Míč. Vysypávání barevným pískem. Potřebují lepidlo.
Vv – Desky na výkresy. Potřebují tempery a paletu.
V následujícím týdnu proběhne čtení na rychlost.
V úterý 7. 5. jdeme na tělovýchovnou akademii do MKS v Nové Pace. Tento
den se učíme jen 1. vyučovací hodinu – M!!! Tam i zpět jdeme opět pěšky,
proto nechť mají žáci i malý baťůžek s pitím. Vybíráme 10,- Kč. Návrat
bude asi ve 12:00 hod a potom oběd.
Ve středu 8. 5. je státní svátek.
Ve čtvrtek 30. 5. se uskuteční závěrečný školní výlet žáků do Adršpachu.
Podrobné info ještě obdržíte.

Plán na 35. školní týden (29. 4. – 3. 5. 2019)
Čj – Slabikář str. 80, 81, 82, 83. Písanka ke Slabikáři – str. 4, 5, 6, 7. Cvičný
sešit – nácvik malého psacího ch a velkého psacího Ch. Písanka III. díl –
str. 30.
M – Dokončení str. 15. Odčítání do 20 bez přechodu desítky – str. 16, 17.
Prv – Zkoušení žáků z měsíců v roce + přiřazení čísla daného měsíce. Roční
doby – str. 15.
Hv – Nebude (státní svátek).
Pv – Čarodějnice – modelování. Potřebují modelínu (může být i větší množství,
pokud mají doma).
Vv – Celoroční projekt – list do kalendáře: měsíc duben. Potřebují voskovky.
V úterý 30. 4. proběhne 2. část třídních schůzek s dětmi – dle rozpisu rodičů
(školní knihovna v přízemí vlevo vzadu).

Ve středu 1. 5. 2019 je státní svátek.
Děti by již měly začít číst svou knížku pro Pasování na čtenáře (polovina
června). Mají z ní hlasitě na veřejnosti přečíst ukázku (asi 1 odstavec) a
vědět, o čem je celá kniha. Měla by to být kniha pro sedmileté děti, nejlépe
od českého autora.

Plán na 34. školní týden (23. 4. – 26. 4. 2019)
Čj – Slabikář str. 78. Vyvození hlásky a písmene B, b – Slabikář str. 62, 79.
Písanka ke Slabikáři – 3. díl – str. 1, 2, 3. Cvičný sešit – nácvik velkého
psacího F. Písanka III. díl – str. 28, 29. Od středy prosím nosit 3. díl malé
písanky.
M – Dokončení str. 14, dále str. 15. Odčítání do 20 bez přechodu desítky – úvod.
Prv – Dokončení str. 21. O dvanácti měsíčkách – str. 14. V následujícím týdnu
budu zkoušet měsíce v roce.
Hv – Nebude (zkouška sboru).
Pv – Nebude (státní svátek).
Vv – Celoroční projekt: list do kalendáře – měsíc duben. Potřebují voskovky.
V úterý 23. 4. je projektový Den Země – jedeme do ZOO ve Dvoře Králové.
Sraz v 7:50 před školou, návrat asi v 12:45.
S sebou: baťůžek, pití, svačinu, kartu pojištěnce, pláštěnku, kapesné, sáček
na příp. nevolnost + doma spolknout prášek a 1 vzít s sebou.
V úterý se koná 1. část individuálních třídních schůzek s dětmi – dle rozpisu
(školní knihovna – přízemí vlevo, naproti školní družině).
V pátek 26. 4. se budeme před školou fotit – foto celé třídy objednám všem a
dále mohou mít žáci další maximálně dva záběry – např. sám + foto
s kamarádem. Proto prosím rodiče, aby mi nejpozději ve čtvrtek napsali do
notýsku přesně jmenovitě, s kým chtějí foto svého dítěte.

Plán na 33. školní týden (15. 4. – 17. 4. 2019)

Čj – Vyvození hlásky a písmene Č, č – Slabikář str. 61, 76, 77. Písanka ke
Slabikáři – str. 30, 31, 32 – dokončení 2. dílu písanky. Cvičný sešit –
nácvik malého psacího f.
M – Str. 12. Sčítání do 20 bez přechodu desítky – str. 13, část str. 14.
Prv – Velikonoce – str. 20, část str. 21. Přes prázdniny procvičujte pohádku
O dvanácti měsíčkách.
Hv – Nebude (čtení pro pí. knihovnici).
Pv – Beránek – dokončení výrobku. Potřebují nůžky, obyčejnou tužku, lepidlo.
Velikonoční kraslice. Potřebují 2 vyfouknutá omytá vajíčka, tempery,
paletu, 2 špejle, kousek vaty, nejslabší kulatý štětec.
Vv – Nebude (st. svátek).
Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. včetně proběhne v průjezdu za školou Sběr
starého papíru a drobného elektroodpadu – 7:15 – 8:00 hod.
V pondělí 15. 4. se koná Pedagogická rada za 3. čtvrtletí (netýká se vás).
Ve středu 17. 4. se do 1. třídy přijde podívat paní knihovnice a vyslechne si
čtení žáků (+ podá informace k Pasování na čtenáře).
Stále posílám rozpis na třídní schůzky (23. a 30. 4.).
Vybíráme 160,- Kč na zájezd do ZOO – 23. 4. Podrobné informace k zájezdu
budou v dalším týdenním plánu.
Ve čtvrtek 18. 4. jsou Velikonoční prázdniny, v pátek 19. a v pondělí 22. 4. jsou
státní svátky. Do školy jdeme v úterý 23. 4. – ZOO.
V sobotu 20. 4. se koná Staropacký kros.

Plán na 32. školní týden (8. 4. – 12. 4. 2019)
Čj – Slabikář str. 72, 73, 74, 75. Vyvození hlásky a písmene Č, č – str. 61.
Písanka ke Slabikáři – str. 26, 27, 28, 29. Písanka III. díl – str. 26. Cvičný
sešit – nácvik malého psacího g a velkého psacího G.
Čeká nás čtení na rychlost (neznámý text).
M – Odčítání v oboru čísel do 20 – str. 10, 11.
Prv – Str. 12. Bez práce nejsou koláče – str. 13. Na pátek prosím přinést
kartičky dle str. 13, cv. 1. Zkoušení žáků z částí lidského těla, lidských
smyslů a částí lidského obličeje – viz str. 8, 9.
Hv – Nácvik písně Na políčku v jetelíčku. Poslech: C. Orff – Carmina Burana.

Populární x vážná hudba.
Pv – Beránek. Potřebují nůžky, obyčejnou tužku a lepidlo. Na další hodinu (15.
4.) prosím přinést 2 vyfouknutá vajíčka, kousek vaty, lepidlo a 2 špejle.
Vv – Motýl – otisk. Potřebují vodové barvy a nůžky.
V sobotu 20. 4. se ve Staré Pace koná Staropacký kros (běh v přírodě).
V úterý 23. dubna jedeme v rámci projektového Dne Země do ZOO ve Dvoře
Králové – vybíráme 160,- Kč (vstup + jízdné). Podrobné informace budou
v dalším týdenním plánu.
Blíží se Velikonoční prázdniny (18. 4.).
Stále posílám Rozpis na třídní schůzky (23. a 30. 4.).
Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. (vč.) se v průjezdu za školou koná Sběr
starého papíru a drobného elektroodpadu – 7:15 – 8:00.
Ve čtvrtek 11. 4. se učíme jen 1. hodinu Čj a potom jdeme pěšky tam i zpět do
divadla v Nové Pace na představení Čert a Káča. Vybíráme 40,- Kč.

Plán na 31. školní týden (1. 4. – 5. 4. 2019)
Čj – Slabikář str. 60, 31, 32. Vyvození hlásky a písmene C, c – str. 61, 71.
Písanka III. díl – str. 25. Písanka ke Slabikáři – str. 21, 22, 23, 24, 25.
Cvičný sešit – nácvik malého psacího b, ž, ř a velkého psacího B. Desky
s písmenky již žáci nemusí nosit!
M – Str. 7. Sčítání v oboru čísel do 20 – str. 8, 9.
Prv – Výsledky lidské práce – str. 10. Lidská práce – řemesla – str. 11. Zkouším
části lidského těla a lidské smysly!
Hv – Rytmické hudební nástroje. Nácvik písně Pro vajíčka do košíčka.
Pv – Beruška – 3. část, dokončení výrobku. Potřebují knoflíky, jehlu, nit, nůžky
– vše si nechali ve škole.
Vv – Nebude (chystání Zápisu žáků do 1. tř.).
Ke Dni Země připravujeme zájezd do ZOO ve Dvoře Králové – podrobné
informace budou v dalším týdenním plánu. Před Velikonocemi bude také
Sběrový den.
Začínám posílat rozpis na individuální třídní schůzky – žák + rodič + učitel,
které se konají v úterý 23. 4. nebo v úterý 30. 4. V pátek 26. 4. se budeme
fotografovat.

V pátek 5. 4. proběhne v naší škole Zápis pro budoucí prvňáčky. Jelikož se
bude 4. vyučovací hodinu chystat i naše třída, půjdou žáci tuto hodinu na
procházku (za příznivého počasí).
Tento den nebude Matematický kroužek (Zápis do 1. třídy).

Plán na 30. školní týden (25. 3. – 29. 3. 2019)
Čj – Slabikář str. 55, 56, 57, 58, 59. Písanka ke Slabikáři – str. 17, 18, 19, 20.
Písanka III. díl – str. 22, 23, 24. Cvičný sešit – nácvik malého psacího c, č a
nácvik velkého psacího C, Č.
M – Číselný obor 0 – 20 – vyznačování, doplňování, porovnávání a rozklad
čísel. Učebnice str. 4, 5, 6. Do desek s číslicemi prosím přidat čísla 11 –
20 (na pondělí).
Prv- Lidské tělo – str. 8. Lidské smysly – str. 9.
Hv – Nácvik písně Vozilo se na jaře. Barva tónu – hudební nástroje.
Pv – Beruška – 2. část výrobku: přišívání knoflíků. Potřebují 6 větších
dvoudírkových knoflíků, jehlu s větším ouškem a v ní navlečenou delší nit,
nůžky, cívku s nití.
Vv – Celoroční projekt: list do kalendáře – měsíc březen. Potřebují voskovky.
Za bruslení vybíráme 114,- Kč – tuto částku platí ten, kdo nebyl v Šestajovicích
a jezdil bruslit.
Ze zájezdu do Šestajovic zbylo 111,- Kč, ti co zde byli tedy doplatí za bruslení
jen 3,- Kč.
MŠ ve Staré Pace odložila návštěvu 1. třídy na úterý 26. 3. – 1. vyučovací
hodinu.

Plán na 29. školní týden (18. 3. - 22. 3. 2019)
Čj – Slabikář – dokončení str. 51, dále str. 52. Vyvození hlásky a písmene Š, š –
str. 30, 53, 54. Písanka ke Slabikáři – str. 13, 14, 15, 16. Písanka III. díl –

str. 19, 20, 21. Cvičný sešit – nácvik malého psacího š a velkého psacího Š.
Prosím do desek s písmenky přidat Š, š.
M – Od pondělí nosit 3. díl učebnice. Číselná řada 0 – 20. Seznámení
s číslicemi 11 – 20 str. 1. Zakreslování počtu, rozdělování na desítky a
jednotky – str. 2, 3.
Prv – Výživa – str. 6, 7.
Hv – Nácvik písně Jaro. Durové x mollové tóny. Lidová x umělá píseň.
Pv – Beruška – 1. část výrobku. Potřebují nůžky a voskovky. Na další hodinu
přinést 6 větších knoflíků se dvěma dírkami! + delší nit navléknutou do
jehly s větším ouškem (dát do pouzdra!) + cívku s nití (jakákoliv barva).
Vv – Míchání temperových barev. Potřebují temperové barvy a paletu.
Od 11. 3. do 15. 3. jsou Jarní prázdniny. Do školy jdeme v pondělí 18. 3.
V pátek 22. 3. nás 1. vyučovací hodinu navštíví MŠ ve Staré Pace.

Plán na 27. školní týden (4. 3. – 8. 3. 2019)
Čj – Slabikář str. 47. Dvojhláska ou, au – str. 48, 49. Vyvození hlásky a písmene
H, h – str. 30, 50 a část str. 51. Cvičný sešit – nácvik malého psacího z, h a
velkého psacího Z, H. Písanka III. díl – str. 16, 17, 18. Písanka ke Slabikáři
– str. 9, 10, 11, 12. Do desek s písmenky prosím přidat H, h.
M – Dokončení 2. dílu učebnice – sčítání a odčítání v oboru čísel do 10 –
dokončení str. 30, dále str. 31, 32. Geometrické tvary – str. 33.
Prv – Pečujeme o čistotu – str. 4, 5. Pokračuje zkoušení žáků z pohádky
O Budulínkovi. Na pátek prosím kartičky dle str. 5, cv. 6 + lepidlo.
Hv – Nácvik psaní houslového klíče do notové osnovy. Nácvik písně Když jsem
já sloužil.
Pv – Mlok – dokončení výrobku. Potřebují krepový papír – nechali si ve škole +
lepidlo + 4 bonbóny – nechali si ve škole.
Vv – Aktovka. Potřebují voskovky.
Od pondělí 11. 3. do pátku 15. 3. budou týdenní Jarní prázdniny.
Po Jarních prázdninách prosím přinést tempery a paletu.

Plán na 26. školní týden (25. 2. – 1. 3. 2019)
Čj – Slabikář str. 43, 44, 45. Vyvození hlásky a písmene Z, z – str. 29, 46.
Cvičný sešit – nácvik velkého psacího K, E, R, V. Písanka III. díl – str. 14,
15. Písanka ke Slabikáři – str. 5, 6, 7, 8.
Do desek s písmenky prosím přidat Z, z.
M – Počítání v oboru do 10 – str. 28, 29, 30.
Prv – Pokračuje zkoušení z pohádky O Budulínkovi, dále str. 3. Na pátek
přinést kartičky z přílohy dle str. 3, cv. 6.
Hv – Nebude (knihovna).
Pv – Mlok. Potřebují 1 roli krepového papíru (libovolná barva), nůžky, lepidlo
a asi 4 bonbóny zabalené samostatně (viz např. Bonpari).
Vv – Celoroční projekt – list do kalendáře: měsíc leden. Potřebují voskovky.
Ve středu 27. 2. jdeme 3. a 4. vyučovací hodinu do místní knihovny. Potřebují
pevné desky (např. na sešity) a tužku.
Ve středu 27. 2. se v 1. třídě od 15:00 do 17:00 uskuteční ústní hodnocení žáků
za měsíc únor (nepovinné).

Plán na 25. školní týden (18. 2. – 22. 2. 2019)
Čj – Slabikář str. 40. Vyvození hlásky a písmene R, r – str. 28, 41, 42. Vyvození
hlásky a písmene V, v – str. 29. Cvičný sešit – nácvik velkého psacího U, D
a malého psacího r, v. Písanka III. Díl – str. 12, 13. Písanka ke Slabikáři
2. díl – str. 1, 2, 3, 4. Od pondělí prosím nosit Písanku ke Slabikáři 2.
díl! Do desek s písmenky prosím přidat R, r, V, v.
M – Sčítání v oboru čísel do 10 – str. 25, 26. Odčítání v oboru čísel do 10 –
str. 27.
Prv – II. díl učebnice – Zimní krajina – str. 1. Krmíme ptáky – str. 2. Od středy
již nosit 2. díl učebnice! Stále zkouším vyprávění pohádky O
Budulínkovi.
Hv – Notová osnova. Houslový klíč – nácvik psaní. Opakování písní.
Vv – Pavučina. Rozfoukávání vodových barev. Potřebují černý fix a vodové
barvy.
Pv – Loďka. Parník. Skládání z papíru. Potřebují voskovky. Na další pondělí

prosím 1 roli krepového papíru jakékoliv barvy.
V pátek 22. 2. se od 13:15 koná v tělocvičně školy karneval – téma Vesmír.
Vstupné 10,- Kč a tombola 5,- Kč za kus. Ukončení v 16:00. Tento den bude
družina na karnevalu! Prosím rodiče, aby napsali do notýsku nejpozději ve
čtvrtek 21. 2., zda se žák karnevalu zúčastní a do kolika hodin tam bude
(případně kdo si ho odvede nebo zda půjde sám). Kdo bude mít masku na
téma Vesmír, může získat nějaké ocenění.
Hodnocení žáka za měsíc únor proběhne ve středu 27. 2. od 15:00 do 17:00
v 1. třídě (není povinné).

Plán na 24. školní týden (11. 2. – 15. 2. 2019)
Čj – Slabikář str. 36. Vyvození hlásky a písmene K, k – str. 28, 37, 38, 39.
Písanka ke Slabikáři – str. 29, 30, 31, 32 (dokončení 1. dílu). Písanka III.
díl – str. 8, 9, 10, 11.
Cvičný sešit – nácvik malého psacího d, k, velkého psacího U, D. Do
desek s písmenky prosím přidat K, k.
M – Hbité ukazování správného počtu – str. 24. Sčítání v oboru čísel do 10 –
str. 25, 26.
Prv – O Budulínkovi – str. 31. Dokončení 1. dílu učebnice. Na středu prosím
přinést vytrhané kartičky s obrázky k pohádce dle str. 31. Od pátku
začínáme zkoušet z vyprávění pohádky O Budulínkovi.
Hv – Nácvik písně Vím jedno oudolí. Notová osnova. Houslový klíč. Krátké x
dlouhé tóny.
Pv – Modelování: postavy v pohybu, zimní sporty. Potřebují více modelíny,
příp. modelovací podložku.
Vv – Rukavice. Potřebují nůžky, vodové barvy.
V pondělí 11. 2. bude v tělocvičně hudební pořad – vybíráme 50,- Kč. Dále
vybíráme 200,- Kč na pomůcky pro Vv a Pv.
V pátek 22. 2. bude v tělocvičně školy karneval.
Vyúčtování za bruslení zatím neproběhlo.

Plán na 23. školní týden (4. 2. – 8. 2. 2019)
Čj – Slabikář str. 24, 25, 26. Vyvození hlásky a písmene D, d – str. 27, 35.
Prosím do desek s písmenky přidat D, d. Písanka ke Slabikáři – str. 25,
26, 27, 28. Písanka III. díl – str. 3, 4 (poslední řádky), dále str. 6, 7. Cvičný
sešit – nácvik velkého psacího N, I, J a malého psacího d.
M – Odčítání v oboru čísel do 9 – str. 21, 22. Obor čísel do 10 – str. 23. Do
desek s číslicemi prosím přidat č. 10.
Prv – Zimní sporty a nebezpečí při zimních sportech – str. 29, 30. Na pátek
prosím kartičky s obrázky a názvy věcí dle str. 30, cv. 5 + lepidlo.
Na další týden si doma převyprávět svými slovy pohádku O Budulínkovi
– brzy budeme zkoušet z vyprávění.
Hv – Nácvik písně Strojvůdce. Hra Na tělo – rytmická cvičení. Poslech: J.
Brahms – Uherský tanec č. 5.
Vv – Celoroční projekt – list do kalendáře: měsíc leden. Potřebují voskovky.
Pv – Práce se stavebnicí. Prosím přinést jakoukoliv stavebnici – ne dřevěné
kostky. Může být např. Cheva, Lego ... – pokud je stavebnice i s nějakým
plánkem, prosím přinést si ho.
Na pomůcky pro Vv a Pv vybíráme na 2. pololetí 200,- Kč (do konce března).
Školní karneval bude 22. 2. 2019!
Od pondělí 4. 2. začíná opět platit stabilní rozvrh hodin, který byl před
bruslením – tělocviky úterky a čtvrtky (oblečení na Tv!). Pokud ještě budou
vhodné sněhové podmínky, budeme i v rámci Tv občas chodit bobovat
(vhodné oblečení a boby). 1 den před Tv by to děti měly vědět.
Prosím do notýsku napsat větu: Vysvědčení jsme viděli + podpis rodičů (na
pondělí 4. 2.).

Plán na 22. školní týden (28. 1. – 1. 2. 2019)
Čj – Slabikář str. 21, 22, 23. Písanka ke Slabikáři – str. 23, 24. Písanka III. díl –
str. 3, 4, 5. Cvičný sešit – nácvik velkého psacího A, O. Od pondělí
prosím nosit III. díl písanky.
M – Dokončení str. 19. Odčítání v oboru čísel do 9 – str. 20.

Prv – Zima a zimní sporty – str. 28. Na úterý prosím vytrhané kartičky dle
str. 28, cvičení 2 + lepidlo.
Hv – Nebude (rozdávání vysvědčení).
Vv – Nebude (pololetní prázdniny).
Pv – Pytel se záplatou. Potřebují nůžky, lepidlo, + kdo má, 2 libovolné barvy
slabého barevného papíru (kdo nemá, obdrží ve škole).
V úterý 29. 1. je zrušen kroužek Šikovných rukou – náhrada v únoru.
Ve středu 30. 1. je poslední 4. bruslení.
Ve čtvrtek se první 2 vyučovací hodiny koná projektový den Zimní sporty!!
Prosím přinést boby, lopaty a vhodné sportovní oblečení. Asi v 10 hod. se
vrátíme do školy a potom bude zhodnocení 1. pololetí a rozdání vysvědčení –
prosím přinést desky nebo folii. Tento den se tedy neučíme naše předměty.
Vyučování bude ukončeno v 11:35. Prosím rodiče, aby do notýsku napsali
tuto větu: Vysvědčení jsme viděli + podpis rodičů. Vysvědčení se nevrací.
V pátek 1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny. Do školy jdeme v pondělí
4. 2. – začátek 2. pololetí.
Od 4. 2. se navracíme k původnímu rozvrhu hodin, který platil před bruslením
(Tv již v tělocvičně – Út a Čt). Prosím, aby si žáci opět přinesli oblečení na
Tv v tělocvičně. Kroužek Sportovních her dostane zjišťovací lísteček –
zřejmě by začal až od března, ale záleží na volné tělocvičně.

Plán na 19. školní týden (21. 1. – 25. 1. 2019)
Čj – Slabikář str. 16, 17, 18, 19, 20. Vyvození hlásky a písmene N, n – Slabikář
str. 27 a 21. Písanka II. díl – str. 27, 28, 29, 30, 31 – dokončení II. dílu.
Písanka ke Slabikáři – str. 19, 20, 21, 22. Cvičný sešit – nácvik velkého
psacího L, P, S. Do desek s písmenky prosím přidat N, n.
M – Str. 17. Sčítání v oboru čísel do 9 – str. 18, 19.
Prv – U lékařky. V lékárně – str. 26. Doma v postýlce – str. 27.
Hv – Co je vysoké x hluboké. Nácvik písně Když jsem já sloužil.
Pv – Slon. Potřebují nůžky, voskovky, černý fix a opět nůžtičky z manikúry
(do pouzdra).
Vv – Sněhulák. Potřebují černý fix, vodové barvy, nůžky a lepidlo. Prosím
během měsíce února zakoupit tempery a paletu – nespěchá!
Ve středu 23. 1. je 3. bruslení.

Ve čtvrtek 24. 1. se koná pedagogická rada za 2. čtvrtletí (netýká se vás).
Na 2. pololetí vybíráme 200,- Kč jako příspěvek pro výtvarné potřeby (do konce
března).

Plán na 20. školní týden (14. 1. – 18. 1. 2019)
Čj – Slabikář str. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Písanka ke Slabikáři str. 15, 16, 17, 18.
Písanka II. díl str. 22, 23, 24, 25, 26. Cvičný sešit – nácvik malého psacího
n, nácvik velkého psacího M, nácvik velkého psacího T. Stále procvičujte
opisy, přepisy, diktáty.
M – Str. 14, 15, 16. Prosím vytrhat z kartonové přílohy všechny mince, dát je
do obálky (sáčku) a v pondělí je přinést (nechají si je ve škole v sáčku u
lavice).
Prv – Str. 23. Obchod – str. 24, 25. Na pátek prosím vytrhat kartičky se zbožím
dle str. 25 (kartonová příloha).
Hv – Pokračuje zkoušení žáků z intonace probraných písní a z rytmu.
Opakování písní.
Vv – Celoroční projekt – list do kalendáře: měsíc prosinec. Potřebují voskovky.
Pv – Brusle. Prosím přinést ostré nůžtičky z manikúry a dát je bezpečně do
pouzdra, dále potřebují obyčejné nůžky a asi 30 cm barevné vlny.
Prosím o záložku do Slabikáře (nenápadnou, aby děti nerozptylovala). I doma
dbejte, aby si s ní děti ukazovaly.
Ve středu 16. 1. máme 2. bruslení.
Ve čtvrtek 17. 1. se od 15:30 hodin konají společné pololetní třídní schůzky
(v 1. třídě).

Plán na 19. školní týden (7. 1. – 11. 1. 2019)
Čj – Slabikář – str. 6, 7, 8, 9. Písanka II. díl – str. 18, 19, 20, 21. Písanka ke
Slabikáři – str. 11, 12, 13, 14. Cvičný sešit – nácvik psacích slabik

s písmeny a, o (napojování), nácvik opisů a psaní jednoduchých celých
slov (tabule,...).
Na pondělí i úterý ještě nosit i Pracovní sešit k ŽA (kontrola čtecích
domácích úkolů) i již Slabikář! Prosím stále procvičovat diktáty.
M – Cvičný sešit – nácvik psaní číslice 9. Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8 –
str. 12, 13, 14. Do desek s číslicemi prosím přidat č. 9!
Prv – Čas, Domácí příprava na vyučování – str. 21, 22, 23. Na úterý přinést
kartičky dle str. 21, cvičení 5 (kartonová příloha).
Hv – Zkoušení žáků ze zpěvu známých dosud probraných písní (intonace,
rytmus) – bude čtvrtky.
Vv – Až mi bude 70 (čtenářský projekt) – voskovky.
Pv – Krabička. Potřebují 1 jakýkoliv barevný papír, lepidlo, nůžky, fixy.
Za bruslení zatím neplaťte (zbylo 111,- Kč z Šestajovic, vyúčtování a doplatek
až později).
Došlo ke změně termínu bruslení – viz přihláška na bruslení. Začínáme tedy
již 9. 1. a budou to 4 středy v lednu. Po celý leden budou úterky místo Tv –
prvouky a čtvrtky místo Tv budou Hv. Středy se budeme učit jen Čj a část
M + svačina. Brusle, helmu prosím dát do pevné látkové tašky nebo batohu.
Na sebe do třídy běžné oblečení, na bruslení teplé vhodné oblečení – ve třídě
se před bruslením převléknou.
Další informace již byly sděleny v předchozím týdenním plánu. Hodnocení za
prosinec proběhne na společných třídních schůzkách – čtvrtek 17. 1. od
15:30 hod.
Vyprané ručníky a oblečení na Tv prosím po prázdninách přinést zpět do
školy.

Plán na 16. školní týden (17. 12. – 21. 12. 2018)
Čj – Vyvození hlásky a písmene ypsilon – Pracovní sešit k ŽA str. 27, 28. Závěr
Pracovního sešitu – opakování učiva str. 29, 30. Cvičný sešit – nácvik
malého psacího a, o. Písanka II. díl – str. 13, 15, 16, 17. Písanka ke
Slabikáři – str. 8, 9, 10.
M – Dokončení str. 8. Číselný obor 0-8 – str. 9, 10. Sčítání v oboru do 8 – str.
11. Do desek s číslicemi prosím přidat č. 8.
Prv – Zkoušení žáků z čtení z hodin a ukazování na hodinách. Zkoušení žáků ze
dnů v týdnu + který den je dnes, který byl včera a bude zítra.

Vánoce – str. 32.
Hv – Zpěv známých koled a vánočních písní. Rytmické vytleskávání dle
předlohy.
Pv – Projekt Dobré skutky. Na pondělí přinést krmení pro ptáky (lesní zvěř)! v rámci hodiny toto odneseme do lesa.
Vv – Nebude (vánoční besídka).
Z výletu do Šestajovic zbylo každému 111,- Kč. Tuto částku použijeme pro
zaplacení bruslení a vyúčtování bude tedy až po ukončení bruslení. To
začíná ve čtvrtek 10. ledna a bude každý čtvrtek po celý leden (4x). Je nutné,
aby děti měly alespoň nějakou helmu a silné pevné rukavice. Po celý leden
nebudeme mít tělocviky v tělocvičně. Od 10. 1. bude dočasně (po celý leden)
platit změna rozvrhu – čtvrtky budeme mít jen Čj a menší část M, svačinu +
2 h bruslení. Úterky místo Tv bude část M a část Čj ( = 1 vyučovací hodina).
Připomínám Ředitelské volno ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019. Po Vánocích
tedy jdeme do školy až v pondělí 7. ledna!
V pátek 21. 12. bude pro žáky školy od 8:15 hod. vystoupení žáků v tělocvičně
školy a následovat bude besídka ve třídě s nadělováním dárečků
spolužákům – ukončení vyučování normálně v 11:35 hod. Tento den se již
neučíme, žáci mohou přinést trochu cukroví a především dárky pro
spolužáky.
Děkujeme rodičům za zajištění stromečku, stojánku i ozdob na stromeček – vše
vrátíme v pátek 21. 12. Ti, co přinesli ozdoby, nechť si na ně v pátek
přinesou obaly.
Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji Krásné prožití Vánoc!

Plán na 15. školní týden (10. 12. – 14. 12. 2018)
Čj – Vyvození hlásky a písmene J, j – ŽA str. 20. Pracovní sešit k ŽA str. 25.
Vyvození slabik JA,JE, JI, JO, JU – ŽA str. 21, Pracovní sešit k ŽA str.
26. Vyvození hlásky a písmene ypsilon – ŽA str. 22 (dokončení ŽA).
Cvičný sešit – nácvik psacích slabik je, ji, ju. Nácvik malého psacího
ypsilon, nácvik malého psacího a. Písanka II. díl – str. 9, 11, 12. Písanka ke
Slabikáři – str. 6, 7, 8.
Do desek s písmenky prosím přidat všechna Y, y, Ý, ý.
M – Nácvik psaní číslice 8 – Cvičný sešit. Učebnice str. 6, 7, 8.
Prv – Celá na hodinách. Procvičování čtvrt, půl, třičtvrtě. Dny v týdnu – který

den byl včera, který bude zítra (co je před a za daným dnem). V pátek toto
všechno zkoušíme. Učebnice str. 20 – Denní režim.
Hv – Vytleskávání rytmu dle dané předlohy – jednotlivci. Zpěv známých koled.
Nácvik Já malý přicházím koledovat.
Pv – Překvapení. Potřebují minimálně 20 obalů od jednotlivých kusů čaje,
lepidlo, nůžky.
Vv – Vánoční stromeček – vodové barvy.
Ve středu 12. 12. proběhne v tělocvičně školy od 17 hod. Vánoční vystoupení
žáků, na které jste srdečně zváni.

Plán na 14. školní týden (3. 12. – 7. 12. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA str. 23, 24. ŽA – str. 19. Vyvození hlásky a písmene J, j
– ŽA str. 20. Do desek s písmenky přidat J, j + slabiky. Cvičný sešit –
nácvik psacích slabik te, tu, ti. Nácvik malého psacího j + psací slabiky ji,
je, ju. Písanka II. díl – str. 6, 7, 8. Písanka ke Slabikáři str. 4, 5, 6.
M – Sčítání a odčítání v oboru do 7 – str. 3, 4, 5.
Prv – Nebude (Mikulášské představení a výlet).
Hv – Nebude (Mikulášské představení).
Vv – Nebude (výlet).
Pv – Mikuláš. Potřebují nůžky, lepidlo, voskovky, kousek vaty. Na další hodinu
(10. 12.) již budeme potřebovat avizované čajové obaly!
Hodnocení za listopad proběhlo na třídních schůzkách.
Ve středu 5. 12. jedeme do Nové Paky na Gymnázium – Mikulášské
představení. Vybíráme 10,- Kč. Zpět jdeme pěšky. Tento den přinést jen věci
na Čj a M.
V pátek 7. 12. se uskuteční plánovaný zájezd do Šestajovic. Sraz již v 7:20!
před školou, návrat asi v 15 hodin. Kdo bude mít napsáno, že po výletu
může jít sám domů, pustím ho. Všichni ostatní po návratu odejdou do školní
družiny! Ti, co nejedou, se budou do 11:35 učit v určené třídě.
S sebou na zájezd: baťůžek, kartu pojištěnce, 2 svačiny, pití, rozumné kapesné,
prázdný sáček na případnou nevolnost, kapesníky. Ti, co se jim dělá
v autobuse špatně, si ráno doma spolknou prášek proti nevolnosti a druhý si
vezmou s sebou na zpáteční cestu.

Plán na 13. školní týden (26. 11. – 30. 11. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA – dokončení str. 21. Slabiky PA, PE, PI, PO, PU –
Živá abeceda str. 17. Pracovní sešit k ŽA – str. 22. Vyvození hlásky a
písmene T, t – ŽA str. 18. Pracovní sešit k ŽA str. 23. Do desek s písmenky
přidat T, t + slabiky.
Písanka ke Slabikáři – str. 2, 3. Písanka II. díl str. 3, 4, 5. Cvičný sešit –
nácvik psacích slabik pe, pi, pu, nácvik malého psacího t.
M – Dokončení 1. dílu. Matematika II. díl – str. 1, 2, 3 – sčítání v oboru do 7.
Prosím do desek s číslicemi přidat č. 7.
Prv – Ukazování na hodinách – co je půl a třičtvrtě. Dny v týdnu. Toto budeme i
zkoušet.
Hv – Nácvik písně Kráčí Mikuláš. Orffovy hudební nástroje.
Pv – Čert. Potřebují nůžky, lepidlo, voskovky, může být i slabý černý papír (jen
kdo má).
Vv – Celoroční projekt – list do kalendáře: měsíc listopad. Potřebují voskovky.
V úterý 27. 11. proběhne 2. část třídních schůzek dle rozpisu rodičů.
Od ledna budeme jezdit bruslit (10. 1.), proto prosím zajistit dětem brusle.
V pátek 30. 11. se od 17 hod. koná program a slavnostní Rozsvěcení stromu ve
Staré Pace.

Plán na 12. školní týden (19. 11. – 23. 11. 2018)
Čj – Slabiky SA, SE, SI, SO, SU – Živá abeceda str. 15, pracovní sešit k ŽA str.
20. Vyvození hlásky a písmene P, p – Živá abeceda str. 16, pracovní sešit
k ŽA str. 21. Písanka I. díl – str. 27, 28, 29 – dokončení I. dílu. Písanka ke
Slabikáři – str. 1. Písanka II. díl – str. 3, 4.
Cvičný sešit – nácvik psaní slabik: se, si, su, nácvik psaní malého psacího
p, nácvik psaní slabik pe, pi, pu. Do desek s písmenky přidat všechna P, p
+ slabiky. Pokračují diktáty!
M – Odčítání v oboru čísel do 6 – str. 31, 32, 33 – dokončení 1. dílu. Cvičný
sešit – nácvik psaní č. 7. Pokračují diktáty příkladů.

Prv – Učebnice – str. 19. Na středu přinést lepidlo + kartičky s obrázky
nádobí, nábytku a domácích přístrojů (kartonová příloha dle str. 19). Na
pátek přinést papírové hodiny – co je čtvrt.
Pokračuje zkoušení žáků – O veliké řepě. V dalším týdnu budu zkoušet
čtvrt a půl – hodiny.
Hv – Rytmické cvičení – vytleskávání rytmu slov dle učitele. Hlasité x tiché
tóny, zvuky. Nácvik písně Dopravní prostředky + pohyb.
Vv – Podzimní strom. Potřebují vodové barvy + nejslabší kulatý štětec.
Pv – Sklenice s ovocem. Potřebují 1 rozkrojené jablko nebo hrušku, trochu
vaty, lepidlo, vodové barvy, černý fix.
Vybíráme 400,- Kč na předvánoční zájezd.
V úterý 20. 11. se koná 1. část individuálních třídních schůzek dle rozpisu
rodičů – Školní klub v přízemí vzadu vlevo (naproti „velké“ družiny).
Schůzky trvají 15minut a jsou i s dětmi!
Žáci se mají dohodnout, s kým ze třídy si nadělí dárky (1 - 2 kamarádi), které
zabalené a nadepsané stačí přinést do školy v posledním školním týdnu.
Nadělovat si je budeme poslední školní den – pátek 21. 12.!
Došlo ke změně Ředitelského volna! Bude až ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. –
do školy po Vánocích tedy půjdeme až v pondělí 7. ledna!

Plán na 11. školní týden (12. 11. – 16. 11. 2018)
Čj – Slabiky LA, LE, LO, LI, LU – Živá abeceda str. 13, pracovní sešit k ŽA
str. 18. Vyvození hlásky a písmene S, s – Živá abeceda str. 14, pracovní
sešit k ŽA str. 19. Do desek s písmenky přidat všechna S, s + jejich
slabiky.
Písanka I. díl – str. 23, 24, 25, 26. Cvičný sešit – nácvik psacích slabik le,
li, lu, nácvik malého psacího s a slabik se, si, su. Opět budeme psát diktát
psacích písmen a už i psacích slabik!!
Prosím procvičujte s dětmi skládání slov a vět na kartičkách
s písmenky – některé děti se naučí zpaměti text v učebnici, takže číst
tytéž slabiky jinde nedovedou!
M – Obor čísel 0 – 6: str. 28. Nácvik psaní č. 0 – Cvičný sešit. Sčítání v oboru
čísel 0 – 6: str. 29, 30. Do desek s číslicemi přidat č. 0 a 6.
Prv – Pokud bude slušné počasí, tak ve středu bude prvoučná vycházka –
pozorování podzimu. Doma – str. 18.
Hv – Strunné a dechové hudební nástroje. Nácvik písně Okolo Hradce.

Pv – Večerníček. Potřebují 1 arch obyčejných novin (ne letáků, může být i
menší formát novin), dále nůžky, lepidlo, voskovky. Za měsíc budou děti
potřebovat asi 20 papírových obalů od jednotlivých kousků čajů (ne
krabička). Prosím tedy i příbuzné, aby pro děti střádali.
Vv – Papírový drak. Potřebují voskovky.
V pondělí 12. 11. se koná pedagogická rada za 1. čtvrtletí (netýká se vás).
Vybíráme 400,- Kč na předvánoční zájezd.
Stále posíláme Rozpis na třídní schůzky (20. a 27. 11.).
V pátek 16. 11. se od 13:15 do 16:00 koná v tělocvičně školy tradiční Rej
skřítků. Družina bude tedy od 13:15 v tělocvičně! Vstupné 10,- Kč (obdrží za
to zákusek). Vstup v masce podzimního skřítka. Po Reji následuje
Lampiónový průvod – nutné s rodiči! Proto prosím rodiče, aby si přišli pro
žáky v 16:15 i s lampiónkem. Rej bude ukončen v 16 hodin a poté se děti
převléknou ve třídě a počkají na své rodiče.
Prosím všechny rodiče, aby nejpozději do čtvrtku 15. 11. napsali dětem do
notýsku, zda se žák Reje zúčastní a zda má být do jeho ukončení nebo
v kolik si ho vyzvednou rodiče.

Plán na 10. školní týden (5. 11. – 9. 11. 2018)
Čj – Slabiky MA, ME, MI, MO, MU – Živá abeceda str. 11, pracovní sešit
k ŽA str. 16. Vyvození hlásky a písmene L, l – Živá abeceda str. 12,
pracovní sešit k ŽA str. 17. Písanka I. díl – str. 19, 20, 21, 22. Nácvik psaní
malého psacího l – cvičný sešit. Do desek s písmenky prosím přidat
všechna L, l + jejich slabiky.
V tomto týdnu již bude diktát psacích písmen i diktát příkladů v oboru
do 5 (nosit malý modrý i žlutý sešit)! Cvičný sešit – nácvik psacích slabik
mi, mu, me.
M – Dokončení str. 24, dále str. 25, 27. Nácvik psaní č. 6 – Cvičný sešit.
Prv – Podzim – str. 16, 17. Pokračuje zkoušení žáků z pohádky O veliké řepě.
Prosím pořídit dětem papírové hodiny (zatím nenosit do školy)!
Hv – Dechová cvičení – napodobování zvuků z přírody. Nácvik písně Sedí liška
pod dubem. Jak se při zpěvu stojí nebo sedí. Jak se správně při zpěvu
nadechujeme.
Pv – Had. Potřebují nůžky, modelínu, voskovky.

Vv – Mísa s ovocem. Potřebují vodové barvy, slabý kulatý štětec.
Ve čtvrtek 8. 11. je v tělocvičně divadlo – vybíráme 30,- Kč.
Dále vybíráme 400,- Kč na předvánoční zájezd (nespěchá).
Stále koluje rozpis na třídní schůzky (20. a 27. 11.). Prosím v pondělí 5. 11.
vrátit zpět hodnocení za říjen.

Plán na 9. školní týden (31. 10. – 2. 11. 2018)
Čj – Vyvození hlásky a písmene M, m – Živá abeceda str. 10, pracovní sešit
k ŽA – str. 15. Příprava na vyvození slabik MA, MO, ME, MI, MU.
Písanka I. díl – str. 16, 17, 18.
Cvičný sešit – nácvik malého psacího m. Do desek s písmenky přidat
všechna M, m a také slabiky s M, m. Procvičujte s dětmi probraná
malá psací písmena – chystá se jejich diktát!!
M – Odčítání v oboru do 5 – str. 23. Sčítání i odčítání v oboru do 5 – str. 24.
Chystá se i diktát příkladů v oboru do 5 – psaní jen výsledků (doma
procvičujte).
Prv – Dozkoušení žáků ze znalosti zvířat. Zkoušení žáků ze znalosti pohádky
O veliké řepě – domácí úkol. Na zahradě – str. 14, 15. Na pátek přinést
kartičky dle str. 15, cv. 3 + lepidlo.
Hv – Nácvik Kočka leze dolů. Melodie stoupající a klesající. Hra Na hudební
otázku a odpověď.
Pv – Nebude (podzimní prázdniny).
Vv – Celoroční projekt Kalendář – měsíc Říjen. Potřebují voskovky.
Žáci budou mít přes podzimní prázdniny i domácí úkol z projektového dne –
doma vám řeknou!
V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. jsou podzimní prázdniny, do školy jdeme ve
středu 31. 10. Žáci si na tyto prázdniny vezmou vyprat ručník a oblečení na
Tv – prosím vše vyprané ihned přinést ve středu 31. 10.
Vybíráme 30,- Kč na divadlo v tělocvičně školy (8. 11.). Dále vybíráme 400,- Kč
na předvánoční zájezd.
Žáci obdrželi malý žlutý sešit (na Čj) – do něj budeme psát např. diktáty
psacích písmen atd. Proto prosím podepsat, obalit a nosit ho stále od 5. 11.!

Stále posílám rozpis na individuální třídní schůzky (20. a 27. 11.).
Připravuje se Rej skřítků a lampiónový průvod – pátek 16. 11. odpoledne.
Připomínám případné zakoupení Jičínského deníku ve středu 31. 10.
s fotografií naší třídy.
Matematický kroužek bude v pátek 2. 11. až od 12:45 do 13:30 (mimořádná
zkouška sboru) – děkuji za pochopení!

Plán na 8. školní týden (22. 10. – 26. 10. 2018)
Čj – Vyvození hlásky a písmene I, i – ŽA str. 7, pracovní sešit k ŽA str. 13.
Samohlásky krátké a dlouhé – ŽA str. 8, 9. Cvičný sešit – nácvik malého
psacího i, í. Písanka I. díl – str. 12, 13, 14, 15. Do desek s písmenky přidat
všechna I, Í, i, í.
M – Dokončení str. 21. Sčítání v oboru čísel do 5 – str. 22. Odčítání v oboru
čísel do 5 – str. 23.
Prv – O veliké řepě – str. 13. Na středu přinést lepidlo + obrázky z kartonové
přílohy k této pohádce (dle str. 13). Pokračuje zkoušení žáků ze znalosti
zvířat.
Hv – Kapela x sólista. Nácvik písně To je zlaté posvícení. Co je pomalé x
rychlé. Poslech: A. Dvořák – Symfonie č. 8 G Dur.
Pv – Mísa s ovocem – dokončení práce. Potřebují lepidlo.
Vv – Nebude (Projektový den).
Do konce října vybíráme 100,- Kč jako příspěvek do Rady rodičů.
Předvánoční zájezd do svíčkárny a čokoládovny v Šestajovicích se uskuteční
v pátek 7. 12. – pro bylo 16 rodičů, 5 proti. Ti, co jet nemohou, se tento den
budou účastnit výuky ve škole. Podrobněji budete informováni později.
Přihlášení žáci již mohou začít nosit 400,- Kč (nespěchá!).
Blíží se Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. Do školy jdeme ve
středu 31. 10. Začínám posílat rozpis rodičů na individuální třídní schůzky
– úterý 20. 11. a úterý 27. 11.
Fotka naší třídy vyjde v Jičínském deníku ve středu 31. 10. – kdo má zájem
nezapomeňte si výtisk koupit.
V pátek 26. 10. budeme mít ve škole Projektový den na téma 100. výročí vzniku
naší republiky. Tento den se nebudeme učit naše předměty, ale budeme se

účastnit oslav před školou (položení květin u pomníku, sázení lípy před
školou). Dále budeme pracovat ve třídě. Prosím, aby se žáci tento den
oblékli do barvy trička, kterou si pastelkou vyznačí na tento týdenní plán! –
budeme vytvářet trikolóru. Dále si žáci přinesou penál, pastelky, fixy.
Vyučování bude ukončeno normálně v 11:35 hod.

Plán na 7. školní týden (15. 10. – 19. 10. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA str. 10. Vyvození hlásky a písmene U, u – ŽA str. 6.
Pracovní sešit k ŽA str. 11, 12. Písanka I. díl – str. 8,9, 10, 11. Cvičný sešit
– nácvik malého psacího u, ú, ů.
Do desek s písmenky přidat všechna U, Ú, u, ú, ů.
M – Dokončení str. 18. Odčítání v oboru čísel do 4 – str. 19, 20, 21. Cvičný sešit
– nácvik psaní číslice 5.
Prv – Obě hodiny zkoušení všech žáků ze samice, samce a mláďat domácích a
hospodářských zvířat! Zvířata čtyřnohá x ptáci – str. 12.
Na středu přinést rozstříhané kartičky dle str. 12, cv. 5, 6 (vše najdete
v kartónové příloze učebnice) + lepidlo.
Hv – Nebude (fotografování třídy).
Vv – Podzimní džbán. Potřebují asi 4 různé vylisované listy, vodové barvy,
slabý i silný kulatý štětec.
Pv – Mísa s ovocem – vytrhávání z barevného papíru. Potřebují lepidlo a nůžky.
Ve středu se naše třída bude fotit do Jičínského deníku – budu se snažit zjistit,
kdy fotka vyjde, abyste si výtisk mohli případně zakoupit.
Prosím, abyste mi do pondělí 15. 10. napsali do notýsku, zda byste byli ochotni
zaplatit dětem předvánoční zájezd do svíčkárny a čokoládovny
v Šestajovicích u Prahy – možno se podívat na stránky těchto dílen
http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly.
1. dílnička by stála 120,- Kč (výroba vlastní čokolády) a 2. dílnička by stála
50,- Kč (svíčka). Musíme ale počítat i s cenou autobusu+ čekací doba, proto
je prozatímní kalkulace asi 400,- Kč celkem. Dle zájmu rodičů rozhodneme.

Plán na 6. školní týden (8. 10. – 12. 10. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA str. 8. Vyvození hlásky a písmene E, e – ŽA str. 5,
Pracovní sešit k ŽA str. 9, 10. Písanka I. díl – str. 4, 5, 6, 7. Cvičný sešit –
nácvik malého psacího e, é. Do desek přidat všechna E, e, É, é.
M – Cvičný sešit – nácvik psaní číslice 4, 5. Odčítání v oboru čísel do 3 – str.
16. Dále str. 17. Sčítání v oboru čísel do 4 – str. 18.
Prv – Na dvoře – str. 10, 11. Hospodářská zvířata (samec, samice, mláďata) –
toto budu každého v dalším týdnu při Prv zkoušet!
Hv – Ukolébavky. Hlasité x tiché tóny, zvuky. Nácvik písně Halí, belí.
Pv – Šneci. Potřebují 3 větší kaštany (bylo v minulém plánu), dále 6 sirek a
modelínu.
Vv – Sluníčko. Opět potřebují asi 20 vylisovaných listů (mohou být i stejné) +
vodové barvy.
Do konce října vybíráme 100,- Kč – příspěvek do Rady rodičů (info bylo na
třídních schůzkách).

Plán na 5. školní týden (1. 10. – 5. 10. 2018)
Čj – Vyvození hlásky a písmene O, o: Živá abeceda str. 4. Pracovní sešit k ŽA
str. 7. Do desek s písmenky prosím přidat dlouhá i krátká O, o. Cvičný
sešit – uvolňovací cviky: „Uděláme dolíčky“, „ Kreslím hůlku“, „ Napsat
kopec dolíček“.
Velká Písanka I. díl – str. 1, 2. Od pátku začít již stále nosit i Písanku
I. díl!
M – Cvičný sešit – nácvik psaní číslice 3. Dokončení str. 13. Dále str. 14, 15 –
sčítání v oboru do 3.
Prv – Jaké jsou věci okolo nás – str. 8, 9.
Hv – Co se pravidelně střídá. Co je to metronom. Poslech: Josef Haydn:
Symfonie D Dur – hodiny.
Pv – Zvířátka. Potřebují asi 20 vylisovaných listů různých tvarů a velikostí +
lepidlo. Na příští hodinu (8. 10.) budeme potřebovat 3 větší kaštany.
Vv – Celoroční projekt Kalendář – list do kalendáře: měsíc září. Potřebují

voskovky.
Ve dnech 1. 10. - 3. 10. proběhne od 7:15 do 8:00 za školou Sběr starého
papíru a drobného elektroodpadu. Papír prosím zvážit a svázat + při
odevzdání nahlásit třídu a jméno (nepovinné).
Ve čtvrtek 4. 10. se od 15:30 koná v učebně č. 3 Plenární schůze školy a poté
společné úvodní třídní schůzky.
Prosím, aby si žáci přinesli starý hadr na Vv a Pv (utírání kelímků, štětců,
rozlité vody, atd.). Dále prosím, aby dívky nosily na Tv vlasy svázané do
obyčejné gumičky (ne čelenky).
Od října již začínají pro přihlášené další kroužky – Angličtina a Šikovné
ručičky.

Plán na 4. školní týden (24. 9. - 27. 9. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA – str. 6. Vyvození hlásky a tiskacího písmene A, a. Od
pondělí nosit i Živou abecedu a desky jen s písmeny A, a, Á, á (všechny
kartičky zasunout do desek a prosím zatím do nich nevkládat další
písmenka).
ŽA (Živá abeceda) – str. 3. Cvičný sešit – uvolňovací cviky: „Táta, kluk“,
„Letí, letí šíp“, „Vyhrnu si rukávy“.
S vyvozením písmen budou mít žáci téměř denně i čtecí domácí úkoly,
které je velmi nutno s dětmi plnit (především s novými přibývajícími
písmenky). Prosím čtecí úkoly podepisovat v učebnicích a nechat dítě číst
toto vícekrát a také vyhledávat a číst i jinde – kdekoli v různých novinách a
časopisech. Opět i tyto domácí úkoly budou mít žáci označené puntíkem.
M – Co je před a za daným číslem. Co je hned před a hned za – práce
s kartičkami (číslice 1 – 5).
M – str. 11, 12, 13. Znaménko větší, menší, rovná se. Stále nosit i malý
sešit a desky s číslicemi 1 – 5 + puntíky.
Prv – Str. 7. Na středu přinést kartičky dopravních prostředků dle str. 7, cv. 2 +
lepidlo.
Hv – Nácvik písně Jedna dvě, Honza jde. Poslech – státní hymna + chování při
hymně.
Pv – Podzimní strom. Potřebují: 10 odličovacích kulatých tamponků, nůžky,
lepidlo, vodové barvy.
Vv – Nebude (st. svátek).

Za autobus do Jičína vybíráme 45,- Kč.
Blíží se 1. společné třídní schůzky – čtvrtek 4. 10.
V pátek 28. 9. je státní svátek, proto nový týdenní plán obdrží žáci již ve
čtvrtek. Také vybíráme za fotky – částka je na obálce.
Od října začíná pro přihlášené kroužek Aj a Šikovných rukou. Matematický
kroužek začal již v pátek 21. 9. Sportovní kroužek může začít až zřejmě od
prosince – přihlášení žáci obdrželi lísteček se vzkazem od vyučující.

Plán na 3. školní týden (17. 9. - 21. 9. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA – dokončení str. 3, dále str. 4, 5: Jaké co je – pojmy:
vysoký x nízký, dlouhý x krátký, úzký x široký, malý x velký. Co je hned
před a hned za. Co do řady nepatří. Co je vpravo x vlevo, nahoře x dole,
vpředu x vzadu, dokreslování obrázků, pokračování v řadě.
Cvičný sešit – cviky: Kutálí se klubko. Z komína se kouří. Nejdřív oblouk,
potom kličku. Prší, prší.
M – Str. 7, 8, 9, 10. Cvičný sešit – nácvik psaní č. 1. doplňování správného
počtu k dané číslici, čtení číslic 1 – 5. Básničky k číslům 4 a 5. Do desek
s číslicemi přidat č. 4 a 5 + puntíky. Zavedení malého sešitu na M – obdrží
ve škole.
Prv – Str. 5 – k čemu máme přestávky, co je zdravá svačina. Dopravní situace –
str. 6.
Hv – Rozlišování zvuků a tónů. Nácvik písně Písmenková mašinka.
Pv – Okénko s jablky. Potřebují modelínu, příp. modelovací podložku (jinak je
ve škole).
Vv – Jičínská brána – voskovky.
Prosím odevzdat přihlášky na Pochod pro rodiče a děti nejpozději v pondělí
17. 9.! Ve čtvrtek 20. 9. máme v tělocvičně školy hudební pořad (od 10.00) –
vybíráme 50Kč!
Během uplynulého týdne byly žákům nabídnuty ještě tyto kroužky:
Matematický (metoda Hejný), Šikovné ruce, Sportovní aktivity.
Peníze za fotky přinést až budou fotky hotové. Od pondělí 17. 9. již začíná
kroužek Sborového zpěvu. Až přijde faktura za autobus do Jičína – MP,
napíšu danou částku za žáka.

Pokud bude v úterý hezky, opět jdeme na tělocvik ven (ve Čt nebude – hudební
pořad).
V pátek 21. 9. se za příznivého počasí uskuteční od 15 hod. Pochod pro rodiče
a děti do Ústí u Staré Paky.

Plán na 2. školní týden (10. 9. - 14. 9. 2018)
Čj – Pracovní sešit k ŽA – dokončení str. 1, dále str. 2, část str. 3 – počet slabik
ve slově, vyhledávání stejných tvarů, vybarvování podle pokynů.
Cvičný sešit – cviky: Já už umím rovnou linku, Takhle naše Pavlínka, Píšu
vejce.
M – Str. 4, 5, 6 – určování počtu, dokreslování do počtu, básničky s čísly 1, 2, 3.
Stále nosit i desky s číslicemi 1, 2, 3 + puntíky.
Prv – O přestávce – str. 4.
Hv – Nácvik písně Zlatá brána. Poslech – zvuky. Opakování písní z MŠ.
Pv – Sluníčko. Potřebují nůžky a voskovky.
Vv – Nebude (Jičín – město pohádky).
Tento týden se již budeme učit podle stanoveného rozvrhu. Vyučování bude
končit vždy v 11:35 a potom oběd. Pokud bude hezké počasí, prosím přinést
na Út i Čt (tělocvik)obuv na cvičení venku + oblečení, které mají již ve třídě
na cvičení v tělocvičně.
Ve středu 12. 9. se v 8:00 fotíme ve třídě – dle vašich objednávek z 1. školního
dne.
V pátek 14. 9. se neučíme. Jedeme do Jičína – města pohádky. Sraz v 7:50
před školou, návrat asi v 12:30 a potom oběd.
S sebou: baťůžek, svačinu, pití, pláštěnku, kartičku pojištěnce, kapesné –
žáci nebudou mít rozchod, ale společně dohlédneme, pokud si budou něco
chtít koupit. Prosím rozumné kapesné. Oblečení dle předpovědi počasí.
Žáci obdrželi přihlášky na sbor (od Po 17. 9. zdarma), v pátek obdrželi
přihlášky na angličtinu (od října – i peníze stačí na konci září).
Prosím týdenní plán č. 1 přinést v Po 10. 9. do školy – uložíme do Portfólia +
celý týden nosit plán č. 2.
Prosím rodiče, aby vyplnili ještě jeden Souhlas se zpracováním osobních údajů
(žáci dostali v pátek, prosím vyplněné přinést v Po 10. 9.).

Plán na 1. školní týden (3. 9. - 7. 9. 2018)
Pondělí – slavnostní zahájení školního roku
Úterý – třídní samospráva, exkurze po budově školy, třídnické práce, školní řád
– přinést: bačkory, sáček a ramínko do šatny, svačinu, pití, penál, ručník,
věci na Vv a Pv (do sáčku u lavice), týdenní plán – prosím vše podepsat
– vyučování končí v 10:45 h.
– rodiče žáků, kteří nepůjdou na oběd, si vyzvednou děti v 1. třídě
– tento den již školní družina a oběd
Středa – dokončení třídnických prací
– přinést oblečení na Tv (zandají si do skříně ve třídě), notýsek
– dále přinést: svačinu, pití, penál, týdenní plán, Cestičku do školy I. díl
– str. 2
– velký nelinkovaný sešit – cvik Utíkej myško (obyčejná tužka č. 2,
pastelky)
– vyučování končí opět v 10:45 h.
– prosím veškeré učebnice a sešity obalit a podepsat příjmením –
tiskací písmo (na učebnice vpravo dolů)
Čtvrtek – přinést: svačinu, pití, týdenní plán, penál, matematiku – str. 1, 2 +
kartičky s čísly 1,2 + kartičky s daným počtem puntíků (v deskách na
číslice), notýsek
– dále přinést velký nelinkovaný sešit = Cvičný sešit s domácím
úkolem – nový cvik Sypu zrní
– M – str. 3, desky s číslicemi a puntíky + přidat č. 3 + puntíky,
Pracovní sešit k Živé abecedě (ŽA) – str. 1, cv. 1
– vyučování končí v 11:25 h.
Pátek – přinést svačinu, pití, penál, týdenní plán, voskovky
– Vv – Klaun, Pracovní sešit k ŽA – str. 1, 2. Cvičný sešit s domácím
úkolem + nový cvik Šup sem, šup tam
– Cestička do školy (Prv) – str. 3, cv. 1, 2 – přinést tuhé lepidlo a
kartičky hraček a školních potřeb – oddělit je z kartonové přílohy
v učebnici, notýsek
– vyučování končí v 11:25 h.
Nový týdenní plán obdrží žáci v pátek, starý následující pondělí 10. 9.
odevzdají ve škole (Portfolio).
Za sáček k lavici vybíráme 130 Kč – žáci mohou nosit peníze sami a já jim do

notýsku zapíšu doklad o zaplacení.
Nejbližší plánované akce školy: středa 12. 9. fotografování žáků, pátek 14. 9. –
Jičín - město pohádky, pátek 21. 9. – Pochod pro rodiče a děti. O všem
budete podrobně informováni v dalším týdenním plánu.

