
Plán na 38. školní týden (15. – 19. 5. 2023) 
Čj – Párové souhlásky na konci slov. 
Čtení – Vlastní kniha, čítanka str. 102-103. Maminka odjíždí – Dagmar Lhotová 

– práce s textem. 
M – Násobení a dělení 5, násobení 6 – str. 6-8. 
Prv – Denní hygiena, osobní hygiena, správné čištění zubů. 

Zkoušení – komu se nepovedlo opakování, bude vyzkoušen 
ústně. 

Hv – Na tý louce zelený. 
Pv + Vv – Včelka – vodové barvy, nůžky, lepidlo. 
Tv – Při hezkém počasí půjdeme na Tv ven. Donést si oblečení a 

obuv na ven! 
 
Vybíráme 35 Kč za společnou třídní fotografii. Ostatní fotografie si prosím 

objednejte a uhraďte na stránkách pana fotografa (přístupové heslo děti 
dostaly). Objednávat lze nejpozději do 17. 5. 2023! 

V pátek 19. května (3. a 4. vyučovací hodina) – Etická dílna – Jak se bezpečně 
chránit při nebezpečí. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 37. školní týden (8. – 12. 5. 2023) 
Čj – Bě, pě, vě, mě. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka – Zdeněk Svěrák – Jak se hadici narodily děti a 

jak je Radovan zachránil, Svátek matek – básničky. 
M – Učebnice matematiky 7, násobení 5 – str. 3, 4. 
Prv – Lidské tělo, smysly. Zkoušení – komu se nepovedlo 

opakování, bude vyzkoušen ústně. 
Hv – Zkoušení slov písní: str. 37, 39, 40 (4. sloky), 42. 
Pv + Vv – Jarní obraz živých květin. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Pondělí 8. 5. – Státní svátek. 



V tomto týdnu dopište čtenářské deníky, v pátek 12. května je budu vybírat ke 
kontrole. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 36. školní týden (1. – 5. 5. 2023) 
Čj – Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka – Ludvík Středa – Jak stavěli metro. 
M – Souhrnné opakování – uč. str. 32, učebnice matematiky 7 (str. 1, 2). 
Prv – Domácí ptáci. 
Pv + Vv – Dárek pro maminku. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Pondělí 1. 5. – Státní svátek. 
Středa 3. 5. – Akademie v MKS Nová Paka – vybíráme 10,- Kč 

na vstup. Cena za dopravu 20,- Kč. 
Ve středu se učíme pouze první vyučovací hodinu – Český jazyk. Zpět 
půjdeme pěšky. 

Pátek 5. 5. – Fotografování tříd – prosím, napište dětem do notýsku, s kým se 
chtějí vyfotit. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 35. školní týden (24. – 28. 4. 2023) 
Čj – Slovesa, tvary slovesa, opakování. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka – Na louce a na zahradě, obrázkové čtení. 
M – Dělení čtyřmi, souhrnné opakování v geometrii – uč. str. 29-31. 



Prv – Hospodářská zvířata. 
Pv + Vv – Čarodějnice. 
Hv – Opakování písní. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Středa 3. 5. – Akademie v MKS Nová Paka – vybíráme 10,- Kč 

na vstup. Cena za dopravu bude ještě upřesněna. 

Pátek 5. 5. – Fotografování tříd – prosím, napište dětem do notýsku, s kým se 
chtějí vyfotit. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 34. školní týden (17. – 21. 4. 2023) 
Čj – Slovesa. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka –jazykolamy, obrázkové čtení. 
M – Násobení třemi – procvičování; násobení čtyřmi – uč. str. 27, 28. 
Prv – Práci na jaře – uč str. 55, za příznivého počasí procházka 

a sledování jarní přírody. 
Pv + Vv – Brouk Pytlík – voskovky, vodovky. 
Hv – Běžela ovečka – nácvik písně. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Třídní schůzky – individuální schůzky – rodič, žák, učitel 

• Úterý 18. dubna 2023 

21. dubna – projektový den – Den Země 
Téma: Krkonoše a Krkonošské pohádky – děti si mohou přinést knihu, 

omalovánku, postavičku … vše co se týká tématu. V tento den se 
neučíme. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 33. školní týden (10. – 14. 4. 2023) 
Čj – Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, předložky. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka – Aprílové žerty a šprýmy, jazykolam. 
M – Násobení třemi, dělení třemi – uč. str. 25, 26. 
Prv – Zahrada na jaře – uč. str. 54. 
Pv + Vv – Paní Jaro (lepidlo, nůžky). 
Hv – Ach synku, synku. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Pondělí 10. dubna – Velikonoční pondělí. 

Třídní schůzky – individuální schůzky – rodič, žák, učitel 
• Úterý 11. dubna 2023 
• Úterý 18. dubna 2023 

12. dubna – Novopacký slavíček (týká se pouze dětí, které se 
účastní). 

14. dubna – Zápis do 1. třídy. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 32. školní týden (3. – 7. 4. 2023) 
Čj – Podstatná jména, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic. 
Čtení – Vlastní kniha, Čítanka –Velikonoce – svátky jara, Moje Velikonoce. Na 

středeční hodinu čtení si donést vlastní knihu! 
M – Násobení třemi – uč. str. 23, 24. 
Prv – Stromy na jaře – uč. str. 53. 
Pv + Vv – Dokončení malovaných vejdumků – donést si různě barevné stužky. 
Hv – Marjánko, Marjánko – naučit se slova, hra na rytmické nástroje. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 

Barevný týden 
Pondělí – modrá, Úterý – žlutá, Středa – červená 



Dejte dětem v tyto dny oblečení v dané barvě nebo alespoň nějaký doplněk. 

Čtvrtek 6. dubna – Velikonoční prázdniny. 

Pátek 7. dubna – Státní svátek. 

Třídní schůzky – individuální schůzky – rodič, žák, učitel 
• Úterý 11. dubna 2023 
• Úterý 18. dubna 2023 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. školní týden (27. – 31. 3. 2023) 
Čj – Měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. Obojetné souhlásky. 

Podstatná jména. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka –Jak se Škubánek vyklubal, Hádanková pohádka. 
M – Násobení dvěma, dělení dvěma – procvičování, měření na centimetry, 

milimetry – uč. str. 20-22. 
Prv – Jaro, Jarní květiny – uč. str. 51, 52. 
Pv + Vv – Velikonoční vajíčka v osení! Donést si 3 vejdumky – vyfouklá 

vajíčka. 
Hv –Marjánka, Marjánko – nácvik druhé sloky. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Třídní schůzky – individuální schůzky – rodič, žák, učitel 

• Úterý 11. dubna 2023 
• Úterý 18. dubna 2023 

Seznam s termíny Vám zašlu během příštího týdne. 

Čtvrtek 6. dubna – Velikonoční prázdniny. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 30. školní týden (20. – 24. 3. 2023) 
Čj – Měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. Obojetné souhlásky. 

Vypravování. 
Čtení – Vlastní kniha, Čítanka – Jak sluníčko vymyslelo 

kytičkové říkadlo. 
M – Násobení dvěma, příprava na dělení, dělení dvěma. Uč. str. 

17-19. 
Prv – Povolání. Opakování – malá písemná práce. Uč. str. 48, 49. 
Hv – Marjánko, Marjánko – nácvik písně. Komu se nepovedla 

písemka, bude mít možnost si ji opravit. Poznávání not 
(nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, šestnáctinová). 

Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 29. školní týden (13. – 17. 3. 2023) 
Čj – Měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování, podstatná jména. 

Vypravování. 
Čtení – Vlastní kniha. Čítanka – Jarní říkanky, Jaro už je tu. 
M – Příprava na násobení, násobení dvěma – uč. str. 14-16. 
Prv –Domácí mazlíčci – uč. str. 47. 
Hv –Hřej, slunéčko, hřej – nácvik písně. 

Písemné opakování – lidová a umělá píseň, opera, nota 
celá, půlová, čtvrťová, osminová, pomlka čtvrťová, 
osminová, notová osnova, takt, houslový klíč. 

Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 
Ve středu 15. 3. 2023 od 15:30 hod. – Přednáška pro rodiče – Strava a školní 

úspěšnost. 

V pátek 17. 3. – Matematická soutěž – Klokan (v rámci hodiny matematiky). 

Vaše tř. uč. Lenka J. 



 
 
 
 
 
 
 

Plán na 28. školní týden (6. – 10. 3. 2023) 
Čj – Měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. Vypravování. 
Čtení – Vlastní kniha, rýmy. 
M –Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, rýsování 

úseček. Uč. str. 11-13. 
Prv –Pokojové rostliny uč. str. 46. 
Hv –Opakování písní a učiva: délka not, pomlky, opera, píseň umělá a lidová. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 

• Ve čtvrtek 9. 3. pojedeme do divadla – Nová Paka MKS. Pohádka 
O Chytrém Honzovi a krásné Madlence. Začátek v 10:00 hod. Doprava 
autobusem. Vybíráme 50,- Kč na vstup a 10,- Kč na dopravu. Prosím o 
zaplacení do středy. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 

Plán na 27. školní týden (27. 2. - 3. 3. 2023) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 26. školní týden (20. – 24. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména, měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. 
Čtení – Hrajeme si na stromy a vítr – Ilona Borská (čítanka strana 70-71). 
M – Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100, rýsování 

úseček – uč. str. 10. 
Prv – Pomoc rodičům – uč. str. 45. 
Hv – Kdybys měla má panenko – nácvik písně. 
Tv – Cvičení s náčiním, pohybové hry. 
 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
• Vybíráme 250,- za bruslení – stále někdo nemá zaplaceno. 
• V pondělí 20. 2. odevzdat čtenářské deníky ke kontrole. 
• V pátek 24. 2. – sportovní den. 
• Od pondělí 27. února do 3. března jsou Jarní prázdniny ���� . 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 25. školní týden (13. – 17. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména, měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. 
Čtení – Martina Drijverová – Michal nejí brambory. 
M – Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100. Učebnice 

str. 8-10. 
Prv – Rodina, rodokmen. 
Hv – Káča našla ptáče – zkoušení zpěvu, opakování teorie. Rytmická hra – 

učebnice str. 33. 
Vv + Pv – Karnevalová maska – temperové barvy, barevné papíry, krepové 

papíry. 
Tv – Cvičení s náčiním. Donést si věci na tělocvik do tělocvičny!! 
 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
• Vybíráme 250,- Kč za bruslení – stále někdo nemá zaplaceno. 
• Do 17. 2. napsat knihy do čtenářského deníku, budu je kontrolovat ���� 



• 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy na téma: 
Pravěk – od 13:00 do 16:00 hod. Vstupné 20,- Kč, tombola 5,- Kč. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 24. školní týden (6. – 10. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména, měkké a tvrdé souhlásky – opakování, procvičování. 
Čtení – Fantazie, dokončení příběhu, vlastní kniha. 
M –Sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 (Uč. str. 6, 7). 
Prv – Česká republika. 
Hv – Opakování písní a teorie. 
Vv + Pv – Zapisování do knihy Touláček, kresba po exkurzi. 
Tv – Pohybové hry – Donést si věci na tělocvik do tělocvičny!! 

     

• V úterý 7. 2. – Exkurze – Suchardův dům – výstava kočárků a panenek, 
Auto-moto muzeum. Cesta tam i zpět pěšky (pouze za velmi nepříznivého 
počasí cesta linkovým autobusem). S sebou teplé oblečení, batůžek se 
svačinou a pitím, drobné kapesné. Vybíráme 40,- Kč. 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
• Vybíráme 250,- Kč za bruslení. 
• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 

Bezpečný kyberprostor. 
• 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy na téma – 

Pravěk. 
• Do 17. 2. napsat knihy do čtenářského deníku, budu je kontrolovat ���� 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 



 
 
 
 

Plán na 23. školní týden (30. 1. – 3. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – opakování, procvičování. 
Čtení – Karel Čapek, Božena Němcová – spisovatelé, vlastní kniha. 
M – Geometrie – bod, přímka, úsečka. Sčítání s přechodem přes desítku v oboru 

čísel do 100. 
Prv – Můj domov. 
Hv – Zkoušení slov písní: Zimní, Klamajka, Káča našla ptáče 2.-4. sloka – 

nácvik. 
Vv + Pv – Předání výpisu z vysvědčení. 
Tv – 4. lekce bruslení – poslední bruslení – středa 1. 2. 

 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 

Bezpečný kyberprostor. 
• 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy na téma – 

Pravěk. 
• 31. 1. – předání výpisu z vysvědčení – v Bakalářích potvrďte, že jste 

vysvědčení viděli. 
• 3. 2. Pololetní prázdniny. 
• Do 17. 2. napsat knihy do čtenářského deníku, budu je kontrolovat ���� 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 22. školní týden (23. – 27. 1. 2023) 
Čj – Podstatná jména, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic – procvičování. 



Čtení – Básník Jiří Žáček, báseň, Vlastní kniha. 
M – Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, odčítání pod sebou. 
Prv – Minulost, současnost, budoucnost. 
Hv – Naučit se slova písní – Zimní, Kalamajka. Káča našla ptáče – 

nácvik písně. 
Vv + Pv – Dětská olympiáda – zimní stadion v Nové Pace (návrat po 

14:00 hod.). 
Tv – Tento týden se učíme podle stálého rozvrhu. 

25. 1. odpadá lekce bruslení, náhradní bude 1. 2. V případě 
pěkného počasí a dostatku sněhu, půjdeme o tělocviku ven. 

 
• 24. 1. ve 12:00 hod. jdeme pěšky na zimní stadion do Nové Paky, zpět 

jedeme autobusem ve 14:00 hod. Dětská olympiáda – krasobruslení. 
S sebou teplé oblečení! 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 

Bezpečný kyberprostor. 
• 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy na téma – 

Pravěk. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 21. školní týden (16. – 20. 1. 2023) 
Čj – Podstatná jména, vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic uč. str. 74-76. 
Čtení – Co provedl čaroděj, Vlastní kniha. 
M – Souhrnné opakování – pololetní písemná práce, dokončení učebnice 5. 
Prv – Dny v týdnu, kalendář, Hodiny – uč. str. 38-39. 
Hv – Naučit se slova písně Zimní, Kalamajka – nácvik písně. 
Vv + Pv – Sněžný muž Yetti – černý slabý fix, nůžky, lepidlo, 

vodové barvy. 
Tv – 3. lekce bruslení – středa 18. 1. 

Na bruslení budeme potřebovat: brusle v batohu(tašce), hadřík, 
teplé oblečení, rukavice, helmu. 

 



Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. 
Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 20. školní týden (9. – 13. 1. 2023) 
Čj – Souhrnné opakování měkkých a tvrdých souhlásek, diktát, podstatná 

jména, vlastní jména osob a zvířat. 
Čtení – V říši skřítků – Jak rozhněvali vílu Dunu, Jak se Lumpíček a 

Rošťanda skoro seznámili. 
M – Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 100, 

souhrnné opakování (i v geometrii). 
Prv – Měsíce. 
Hv – Zimní – nácvik písně, píseň lidová, umělá – opakování,  

B. Smetana – opera. 
Tv – 2. lekce bruslení – středa 11. 1. 

Na bruslení budeme potřebovat: brusle v batohu(tašce), hadřík, teplé 
oblečení, rukavice, helmu. 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Po Čj M Prv Čj (psaní)    

Út Čj M Čj (čtení) Hv  Vv Pv 

St Čj M BRUSLENÍ BRUSLENÍ    

Čt Čj M Čj (psaní) Prv    

Pá Čj M Čj Čj (kniha)    
 
Ve čtvrtek 12. ledna jsou třídní schůzky od 15:30 hod v naší třídě. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 



 
 
 

Plán na 19. školní týden (2. – 6. 1. 2023) 
Čj – Opakování, procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, souhlásky 

obojetné. 
Čtení – Vlastní kniha, co vše jsem přečetl/a o prázdninách. 
M – Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 

100, přímka – rýsování. 
Prv – Opakování, měsíce. 
Tv – 1. lekce bruslení – středa 4. 1. 
 
Do školy se vracíme v úterý 3. ledna 2023. 

Ve středu 4. ledna začínáme s bruslením, budeme mít tedy opět změny 
v rozvrhu! 

Na bruslení budeme potřebovat: Brusle v batohu (tašce), hadřík, teplé 
oblečení, rukavice, helmu. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Po Čj M Prv Čj (psaní)    

Út Čj M Čj (čtení) Hv  Vv Pv 

St Čj M BRUSLENÍ BRUSLENÍ    

Čt Čj M Čj (psaní) Prv    

Pá Čj M Čj Čj (kniha)    
 
Přes prázdniny neustále opakovat a procvičovat měkké a tvrdé souhlásky, 

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky a hlavně číst! 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 17. školní týden (19. – 23. 12. 2022) 



Pondělí: Vánoční výlet 

Pondělí 19. 12. 2022 pojedeme do Jičína do výrobny vánočních ozdob (HAN). 
Sraz před školou 7:45 hod., odjezd v 8:00 hod od školy. 
Program: exkurze ve výrobně a dílnička. Vstupné bude žákům uhrazeno 

z projektu Šablony III (140,- Kč na žáka). Z tohoto projektu byl nakonec 
financován i autobus do Dvora Králové. Zbylé finance z výletu do ZOO 
využijeme jako příspěvek na dopravu do Jičína. Konečná částka a možný 
doplatek bude vyúčtován po výletu. 

Návrat cca 12:00 hod, oběd mají děti ve škole, odpolední družina. 
S Sebou: batůžek, vhodné (teplé) oblečení a obuv, svačinu, pití, drobné 

kapesné dle vašeho uvážení.  
C 
Úterý: Vánoční besídka 

V úterý 20. 12. budeme mít „besídku“ ve své třídě. Děti si mohou přinést 
trochu cukroví (na ochutnání), hrneček na čaj. Povíme si o tradicích, 
vyrobíme si přání, rozbalíme drobné dárky a zahrajeme si nějaké hry. 
Pokud bude vhodné počasí, vyrazíme na procházku. Vyučování máme dle 
rozvrhu do půl druhé. Děti si losovaly, komu mají pořídit malý dáreček 
(maximálně do 100,- Kč). 

21. a 22. prosince – Ředitelské volno 
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny 
Do školy se vracíme v úterý 3. ledna 2023. 
 
Ve středu 4. ledna začínáme s bruslením, budeme mít tedy opět změnu 

v rozvrhu! 
Na bruslení budeme potřebovat: Brusle v batohu(tašce), hadřík, teplé oblečení, 

rukavice, helmu. 
 
Přes prázdniny neustále opakovat a procvičovat měkké a tvrdé souhlásky, 

sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky a hlavně číst! 
 
Přeji Vám krásné a poklidné svátky vánoční a do nového roku 

mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů.  
Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 



 
 
 

Plán na 16. školní týden (12. – 16. 12. 2022) 
 
Čj – Měkké souhlásky, tvrdé souhlásky – procvičování, souvětí, čárka v souvětí 

– procvičování. Str. 63-69. 
Čtení – Popletené pohádky. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět. 
M – Sčítání a odčítání bez přechodu desítky, úsečka – rýsování, 

měření. Uč. str. 19-21. 
Prv – Živočichové v zimě, Zimní radovánky, Vánoce str. 32-34. 
Hv – Já malý přicházím, Štěstí zdraví, pokoj svatý – nácvik koled. 
 
Vánoční výlet 
Pondělí 19. 12. 2022 pojedeme do Jičína do výrobny vánočních ozdob (HAN). 
Sraz před školou 7:45 hod., odjezd od školy v 8:00 hod. 
Program: exkurze ve výrobně a dílnička. Vstupné bude žákům uhrazeno 

z projektu Šablony III (140,- Kč na žáka). Z tohoto projektu byl nakonec 
financován i autobus do Dvora Králové. Zbylé finance z výletu do ZOO 
využijeme jako příspěvek na dopravu do Jičína. Konečná částka a možný 
doplatek bude vyúčtován po výletu. 

Návrat cca 12:00 hod, oběd mají děti ve škole, odpolední družina. 
S Sebou: batůžek, vhodné (teplé) oblečení a obuv, svačinu, pití, drobné 

kapesné dle vašeho uvážení. 
 
21. a 22. prosince – Ředitelské volno 

Bruslení 
Středy 3. a 4. vyučovací hodinu (4., 11., 18. a 25. 1. 2023). 
Na bruslení budeme potřebovat: Brusle v batohu(tašce), hadřík, teplé oblečení, 

rukavice, helmu.  

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 15. školní týden (5. – 9. 12. 2022) 
 
Čj – Měkké souhlásky, tvrdé souhlásky – procvičování, souvětí – procvičování. 

Str. 63-69. 
Čtení – Čítanka str 56-59. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět.  
M – Sčítání a odčítání desítek – procvičování, úsečka – rýsování, 

měření. Uč. str. 16-19. 
Prv – Savci v lese, význam lesa str. 29-30. 
Hv – Jak jsi krásné, neviňátko. 
 
V pondělí 5. 12. – Mikulášská nadílka – ve třídě nás navštíví Mikuláš, anděl a čert. 
Ve středu 7. 12. – Jedeme do Nové Paky na Mikulášskou besídku, která se 

koná v budově Gymnázia. Odjezd ráno v 7:38 hod. linkovým autobusem. 
PROSÍM, PŘIJÍT VČAS! Sraz v 7:25 před školou. Cesta zpět pěšky, návrat 
na oběd. S sebou batůžek, svačinu, pití, vhodné (teplé) oblečení. 

9. 12. – Desátá lekce plavání. Náhradní lekce plavání (poslední). 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 14. školní týden (28. 11. – 2. 12. 2022) 
 
Čj – Měkké souhlásky, tvrdé souhlásky, souvětí. 
Čtení – Čítanka str 50-55. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět. 
M – Sčítání a odčítání desítek, úsečka uč. str. 13-15. 
Prv – Houby, savci v lese. Str. 26-28. 
Hv – Vánoční koledy – Nesem vám noviny, melodie stoupavá, 

klesavá. 
Vv + Pv – Mikuláš – budeme potřebovat 1 až 2 korkové špunty. 
 
1. 12. – Individuální třídní schůzky – rodič, dítě, učitel. 

2. 12. – Náhradní devátá lekce plavání (poslední) proběhne 9. prosince. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 



 
 
 
 
 
 
 

Plán na 13. školní týden (21. – 25. 11. 2022) 
 
Čj – Měkké souhlásky – uč. str. 56-59. 
Čtení – Čítanka str 46-49. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět. Str. 12-15. 
M – Geometrie – bod. Sčítání a odčítání desítek. Uč. str. 9-13. 
Prv – Keře, houby – str. 25-27. 
 
22. 11. Hasičské cvičení – nácvik evakuace. 

24. 11. a 1. 12. – Individuální třídní schůzky – rodič, dítě, učitel. 

25. 11. – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENTNÍ TRHY 
• prodej žákovských výrobků od 16:00 hod. 
• vystoupení tanečního kroužku a pěveckého sboru od 17:00 hod. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 12. školní týden (14. – 18. 11. 2022) 
 
Čj – Tvrdé souhlásky – procvičování, opakování. Uč. str. 50-55. 
Čtení – Čítanka str. 44-45. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět. Str. 8-11. 
M – Počítání do 100 – čtení čísel, představa čísla o 1 větší/menší, 

G-tvary, bod. Uč. str. 8-10. 
Prv – Keře, houby. Str. 25-27. 
Hv – Změna! Hodina Hv bude v úterý! Dělání – nácvik písně, nota 

osminová, čtvrťová, půlová – opakování. Zkoušení: Pásla ovečky. 
 
Prosím o vaši výpomoc: Pokud máte doma zbytky starých svíček a už je 

nebudete potřebovat, dejte je dětem. Vyrobíme z nich nové – vánoční. 



17. 11. – Státní svátek. 
18. 11. – Ředitelské volno – náhradní lekce plavání proběhne 15. prosince (Čt). 

22. 11. – Hasičské cvičení – nácvik evakuace. 

24. 11. a 1. 12. – Individuální třídní schůzky – rodič, dítě, učitel. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 11. školní týden (7. – 11. 11. 2022) 
 
Čj – Tvrdé souhlásky, uč. str. 46-53. 
Čtení – Čítanka str. 38-43. 
Psaní – Písanka 2. díl – Opis a přepis slov, vět, řazení vět. Str. 4-7. 
M – Slovní úlohy. Geometrie – čára přímá, křivá a lomená. Počítání 

do 100 – čtení čísel, představa. Uč. str. 3-7. 
Prv – Jehličnaté stromy v lese, smíšený les. 
Hv – Pásla ovečky – nácvik písně. 
 
Na pondělní hodinu matematiky budeme potřebovat pravítko! 
 
11. 11. – Halloweenský rej – od 13:15 – 14:30 soutěže, 14:30 – 16:00 diskotéka 

pro 1. stupeň, 16:00 lampionový průvod pro děti a rodiče. Vstup na soutěže 
a diskotéku 10,- Kč. 

Prosím o vaši výpomoc: Pokud máte doma zbytky starých svíček a už je 
nebudete potřebovat, dejte je dětem. Vyrobíme z nich nové – vánoční. 

18. 11. – Ředitelské volno – náhradní lekce plavání proběhne 15. prosince (Čt). 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 10. školní týden (31. 10. – 4. 11. 2022) 



 
Čj – Procvičování samohlásek a dvojhlásek, ú, ů. Souhrnné opakování. 

Učebnice do strany 45. 
Čtení – Čítanka str. 38-41. 
Psaní – Písanka sešit 2. Strana 1-4. Řazení vět, přepis vět. 
M – Sčítání, odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem – procvičování, 

opakování. Geometrie – tvary, tělesa, čára – rovná, křivá, lomená. 
Prv – V lese – výšlap ke krmelci – rozhodneme se, kdy vyrazíme 

podle počasí – informaci dám přes WhatsApp, SMS – připravit si 
jablíčko, mrkev, suchý chléb. 

Hv – Pásla ovečky – 2. sloka, délka not. 
 
11. 11. – Halloweenský rej – od 13:30 do 16:00 – rej v maskách v prostorách 

školy. Od 16:00 hod lampionový průvod dětí společně s rodiči. 
18. 11. – Ředitelské volno – náhradní lekce plavání proběhne 15. prosince (Čt). 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 9. školní týden (24. – 28. 10. 2022) 
 
Čj – Procvičování samohlásek a dvojhlásek. 
Čtení – Čítanka str. 36-37. 
Psaní – Písanka sešit 1 – dokončení první písanky. 
M – Souhrnné opakování – učebnice str. 31-32 (dokončení 

učebnice). 
Pv + Vv – Dýně z papíru. 
 
Pondělí 24. října – výlet do Zoo Dvůr Králové nad Labem. Odjez v 8:00 hod od 

školy. Návrat kolem 13:00 hod. Poté půjdeme na oběd. 
S sebou vhodné (pohodlné) oblečení, pláštěnku, svačinu, pití. Drobné 
kapesné. 

V zoologické nebudeme dýně dlabat (nebrat žádné nože, lžíce apod.!)! 
 
25. 10. – Sběr kaštanů – u zadního vchodu od 7:30 do 8:00. Pokud možno 

zvážené. 
26. 10. a 27. 10. – Podzimní prázdniny. 



28. 10. – Státní svátek – náhradní lekce plavání proběhne 15. prosince (Čt). 

Vybíráme 200,- Kč / na pololetí na školní potřeby. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 8. školní týden (17. – 21. 10. 2022) 
 
Čj – Skládání slabik z hlásek, samohlásky krátké/dlouhé. Učebnice str. 30-34.  
Čtení – Čítanka str. 28-35. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 25-30. 
M – Procvičování + - do 20 s přechodem desítky, sčítání pod sebou, 

geometrické tvary a tělesa. Učebnice str. 28-30. 
Prv – Stálí a stěhovaví ptáci. V lese. Učebnice str. 20-21. 
Hv – Pásla ovečky – nácvik písně, zkoušení písní str. 5, 10. 
Pv + Vv – Domeček pro ptáčky (budka z krabice od mléka) Přinést si 

krabici od mléka, kefíru (nejlépe tu s plastovým 
otevíráním). 

 
Stále platí změna v rozvrhu, která je platná po dobu plavání. 
21. 10. – 5. lekce plavání. 

Vybíráme 200,- Kč / na pololetí na školní potřeby. 

V pondělí 24. října – výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem – vybíráme 200,- 
Kč (vstupné + autobus). Odjezd v 8:00 hod. od školy. Návrat kolem 13:00 
hod. Poté půjdeme na oběd. 

25. 10. – Sběr kaštanů. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 7. školní týden (10. – 14. 10. 2022) 
 
Čj – Pořadí vět, skládání vět, skládání slov, dělení slov na konci řádku. 

Učebnice str. 26-29. 
Čtení – Čítanka str. 20-27. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 18-23. 
M – Opakování, metr, litr, kilogram, peníze. Učebnice str. 26-28. 
Prv – Podzimní ovoce a zelenina. Učebnice str. 18-19. 
Hv – Opakování písní, délka not, rytmus. 
Pv + Vv – Kontrastní barvy (voskovka, temperové barvy, papír, lepidlo). 
 
Stále platí změna v rozvrhu, která je platná po dobu plavání. 
13. 10. – Exkurze – kostičky. 

14. 10. – Čtvrtá lekce plavání. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 6. školní týden (3. – 7. 10. 2022) 
 
Čj – Opis, přepis, práce s textem, orientace v textu, významy slov, Opakování, 

pořadí vět, věty se skládají ze slov. Učebnice str. 22-27. 
Čtení – Čítanka str. 14-19. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 13-15. 
M – Počítání + - do 20 s přechodem, sloupečky, slovní úlohy. 

Geometrie. Učebnice str. 23-25. 
Prv – Podzim. Učebnice str. 16-17. 
Pv + Vv – Kaštánek z papíru, Houba z papírového talíře. 
 
Stále platí změna v rozvrhu, která je platná po dobu plavání. 
6. 10. – Třídní schůzky – Společný začátek v 15:30 hod. v učebně číslo 62. Poté 

se sejdeme v naší třídě. 

7. 10. – Třetí lekce plavání. 



7. 10. – Od 15:00 hod. se uskuteční Drakiáda (účast/neúčast jste mi již 
nahlásili). 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 5. školní týden (26. – 30. 9. 2022) 
 
Čj – Opis, přepis, práce s textem, orientace v textu, významy slov. Věta, druhy 

vět. Učebnice str. 19-22. 
Čtení – Čítanka str. 12–13. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 12-14. 
M – Počítání + - do 20 s přechodem, sčítání pod sebou, slovní úlohy. Učebnice 

str. 21-22. 
Prv – Opakování. Učebnice str. 15. 
Pv + Vv – Podzim – přinést si cca 5 až 10 libovolných listů – neusušených! 
 
Stále platí změna v rozvrhu, která je platná po dobu plavání. 
27.9. – Pohádka O dvanácti měsíčkách – vybíráme 45,- Kč – přinést 

do 26. 9. 

28. 9. – Státní svátek. 

29. 9. – Ukázka výcviku vojenských psů (3. a 4. vyuč. hodina) – bude probíhat 
na školní zahradě za příznivého počasí. 

30. 9. – Druhá lekce plavání.  

Obalit všechny učebnice a sešity.  

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 4. školní týden (19. – 23. 9. 2022) 



 
Čj – Tvary psacího písma, opis, přepis, práce s textem, orientace v textu, 

významy slov, Věta, druhy vět. Učebnice str. 14-18. 
Čtení – Čítanka str. 11-13. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 7-9. 
M – Metr, litr, kilogram – počítání, + - do 20 s přechodem, sčítání pod sebou. 

Učebnice str. 19-20. 
Prv – Dopravní značky. Opakování. Učebnice str. 14-15. 
Pv + Vv – Podzim – Ježek (práce s tuší). Ptáci (větvičky, provázek, šablona). 
Hv – Nácvik písně – Černé oči. 
 
Na Vv a Pv si donést tři klacíky, pokud možno co nejvíce rovné a 

podobně dlouhé, cca 30 cm. 

Od příštího týdne budeme mít změnu v rozvrhu, která bude 
platná po dobu plavání. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Po Čj M Prv Čj 
(písanka)    

Út Čj M Čj 
(písanka) 

Čj 
(čtení)  Vv Pv 

St Čj M Hv Čj – vlastní 
kniha (čtení)    

Čt Čj M Čj 
(písanka) Prv    

Pá Čj M PLAVÁNÍ PLAVÁNÍ    

Obalit všechny učebnice a sešity. 

Týdenní plány jsou již pouze v elektronické podobě, sledujte tedy web školy.  

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 
 
 
 
 
 



 
Plán na 3. školní týden (12. – 16. 9. 2022) 

 
Čj – Opakování učiva z 1. ročníku, tvary psacího písma, opis, přepis, práce 

s textem, orientace v textu, významy slov. Učebnice str. 10-13. 
Čtení – Čítanka str. 8-11. Na páteční hodinu čtení si přinést 

svoji knihu, kterou právě čtu nebo číst začnu 😊😊 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 3-5. 
M – Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20. 

Učebnice str. 16-18. 
Prv – Bezpečná cesta do školy, dopravní prostředky. Učebnice str. 10-13. 
Tv – Cvičení venku – prosím o vhodné oblečení a obuv. 
Pv + Vv – Jméno v mořském světě (otisk, kresba, práce s šablonou). Budeme 

potřebovat lepidlo, nůžky, fixy. 
Hv – Opakování písní, Já jsem kováříček – nácvik písně. 
 
Od 23. září do 2.prosince budeme jezdit na plavání do Nové Paky (10 lekcí). 

V tomto období budeme mít upravený rozvrh. Plavání je v rámci tělesné 
výchovy. 

Donést všechny potřebné věci na Vv + Pv (kufřík). 

Obalit všechny učebnice a sešity. 

Týdenní plány jsou již pouze v elektronické podobě, sledujte tedy web školy. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 2. školní týden (5. – 9. 9. 2022) 
 
Čj – Opakování učiva z 1. ročníku, tvary psacího písma, opis, přepis, práce 

s textem, orientace v textu, významy slov. Učebnice str. 5-9. 
Čtení – Čítanka str. 4-7. 
Psaní – Písanka sešit 1 str. 1-4.  
M – Opakování učiva z 1. ročníku, Odčítání s přechodem desítky v oboru čísel 

do 20. Učebnice str. 16-17. 



Prv – Opakování učiva z 1. ročníku, rozvrh hodin, třída, pravidla chování. 
Učebnice str. 5-9. 

Tv – Cvičení venku – prosím o vhodné oblečení a obuv. 
Pv + Vv – Komiks – zážitky z prázdnin. Leporelo – donést si fixy, lepidlo, 

pastelky, kdo má, přinese si nějakou fotografii z prázdnin, kterou by 
mohl rozstříhat. 

Hv – Úvodní hodina – vyučuje paní učitelka J. Jírová. 
 
V pátek 9. 9. 2022 pojedeme na: JIČÍN – MĚSTO POHÁDKY. 
Odjezd od školy v 8:00 hod. Návrat kolem 11:30 hod. Obědy mají děti ve škole. 
Vybírám: 160,- Kč (110,- Kč – doprava, 50,- Kč – vstup). Přinést do 7. 9. 

S sebou: vhodné oblečení a obuv, svačina, pití drobné kapesné (některé 
dílničky mohou být placené). 

Od 23. září do 2. prosince budeme jezdit na plavání do Nové Paky (10 lekcí). 
V tomto období budeme mít upravený rozvrh. Plavání je v rámci tělesné 
výchovy. 

Donést všechny potřebné věci na Vv + Pv (kufřík). 

Týdenní plány jsou již pouze v elektronické podobě, sledujte tedy web školy. 

Vaše tř. uč. Lenka J. 

 


