
Plán na 38. týden (15. 5. – 19. 5. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po Z – str. 114, 115. Slovní druhy. 

Písanka – str. 23, 24. Čítanka – str. 95, 96, 97, 98. 
M – Dělení se zbytkem – str. 121, 122. Porovnávání úseček – str. 123. Násobení a 

dělení mimo obor násobilek – Násobení násobků deseti – str. 124. 
Na středu i čtvrtek prosíme přinést sešit na G, kružítko, ořezanou 
tužku, 2 špejle, jakékoliv pravítko. 

Aj – Unit 4 – Clothes – I´m wearing. U str. 35-36, PS str. 30-32. 
Prv – V pondělí 15. 5. píšeme test (od str. 56 do str. 63 vč.). Jak přicházíme na 

svět – str. 64. Jak rosteme a vyvíjíme se – str. 65.  
Hv – Nácvik písně Chodím po Broadwayi. Hudební nástroje – str. 78. 
Vv + Pv – Práce z přírodnin – pobyt v lese (za příznivého počasí). 
 
Fotografie jednotlivců i skupinek můžete objednávat od 10. do 17. 5. dle letáku, 

který děti obdržely v úterý 9. 5. Za společnou fotografii třídy vybíráme 37,- Kč. 
Od pondělí 15. 5. začneme v rámci Tv chodit ven (za příznivého počasí). Proto 

prosíme nosit si vhodnou cvičební obuv na ven, dlouhé i kratší kalhoty, 
mikinu, ponožky. 

Ve čtvrtek 18. 5. se v dopoledních hodinách uskuteční soutěž Poznávání rostlin. 
Ve středu 31. 5. se od 16:00 koná pro rodiče (i žáky) přednáška paní knihovnice 

na téma: Jak motivovat děti ke čtení. 
V pátek 19. 5. se od 10 hod koná na Sokolském hřišti ve Staré Pace Sportovní 

den mládeže (10 žáků bude závodit, ostatní se půjdeme 3. i 4. hodinu 
podívat). Je možné, že Sportovní den pro závodníky skončí později (kolem 12 
hod). Žáci již byli vybráni – prosíme, aby si přinesli vhodnou venkovní obuv a 
sportovní oblečení dle počasí. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 37. týden (8. 5. – 12. 5. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po V + předpona vy-, vý- str. 111. Komunikační a 

slohová výchova str. 112. Slova lichotná, souřadná, mnohoznačná – str. 112. 
Vyjmenovaná slova po Z – str. 113. 
Ve středu prosíme přinést sešit na sloh. 



Písanka – str. 21, 22. Čítanka – str. 93, 94, 95. 
M – Dělení se zbytkem – str. 117, 118, 119, 120. 
Aj – Unit 4 – Clothes – I´m wearing. U str. 33-34, PS str. 29-30. 
Prv – Opakování učiva – příprava na test. Naše zdraví – část str. 64. V pondělí 

15. 5. píšeme test (od str. 56 do str. 63 včetně). 
Hv – Prověření vědomostí – pracovní list (noty ze stupnice C Dur, hodnoty not, 

označení, taktů, počet taktů v písni). Nácvik písně Když náš táta hrál – str. 83. 
Vv – Rozkvetlá jarní louka. Potřebují tempery, slabý štětec + škola zajistí 

vatovou tyčinku do uší. 
Pv – Den matek – dárek pro maminky. Potřebují lepidlo. 
 
V pondělí 8. 5. je státní svátek. 
Ve středu 31. 5. se pro rodiče (i žáky) uskuteční přednáška paní knihovnice. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 36. týden (1. 5. – 5. 5. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po V – str. 107, 108, 109. Určování u sloves – str. 110. 

Písanka – str. 19, 20. Čítanka – str. 94, 95, 96. 
M – Dělení se zbytkem – str. 113, 114, 115. Přenášení úseček – str. 116. Na 

pátek prosíme přinést sešit na G, ořezanou tužku, kružítko, libovolné 
pravítko. 

Aj – Unit 3 – Let´s explore Britain! Unit 4 – Clothes. U str. 30-32, PS str. 28-29. 
V pátek 5. 5. souhrnný test Unit 3. 

Prv – Ohrožené druhy zvířat – str. 63. V pondělí a ve středu Prv nebude. 
V pondělí 15. 5. píšeme test z Živočichů – od str. 56 do str. 63 včetně. 

Hv – Opakování učiva – Poznáš písničku? – pracovní list dle cv. 1 na str. 64. 
Opakování písně Mravenci (2. ročník) – str. 67, 68. 

Vv – Čarodějnice. Potřebují temperové barvy a nejslabší štětec. 
Pv – Zalévání květin. Potřebují tužku, nůžky, lepidlo, fixy. 
 
V pondělí 1. 5. je státní svátek. 
Ve středu 3. 5. pojedeme na Tělovýchovnou akademii do MKS v Nové Pace – 

vybíráme 30,- Kč. Tam jedeme autobusem a zpět jdeme pěšky (začátek v 10 h). 



V pátek 5. 5. se venku před školou fotíme – společně celá třída + možno i 
samostatně nebo ve skupinkách. 

Žáci, kteří měli zájem, obdrželi seznamy rostlin – soutěž Poznávání rostlin. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 35. týden (24. 4. – 28. 4. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná (pracovní listy), výjimky. 

Učebnice str. 104. Slohová a komunikační výchova – str. 105. 
Na čtvrtek prosíme přinést sešit na sloh. 
Vyjmenovaná slova po V – str. 106. 
Písanka – str. 17, 18. Čítanka – str. 90, 91, 92, 93. 

M – Opakování – str. 109, 110. Opakování G – str. 111. Dělení se zbytkem –  
str. 112. Na středu i čtvrtek prosíme přinést: sešit na G, kružítko, 
ořezanou tužku, jakékoliv pravítko. 

Aj – Unit 3 – Insect camouflage. Let´s explore Britain! U str. 29-31, PS str. 26-28. 
Prv – Bezobratlí živočichové – str. 60. Čím se živí živočichové – str. 61. Ochrana 

přírody – str. 62. 
Hv – Nácvik písně A já su synek z Polanky – str. 64. Nácvik kánonu – Bejvávalo, 

bejvávalo. 
Vv – Čarodějnice. Potřebují tempery a nejslabší štětec. 
Pv – Čarodějnice – skupinová práce. Žáci se rozdělili na skupiny a dohodli se, 

které pomůcky si na svou Čarodějnici přinesou + měli si potřeby zapsat 
do notýsku. 

 
V sobotu 22. 4. se ve Staré Pace koná přespolní běh – Staropacký kros 

(Sokolské hřiště). 
Ve středu 3. 5. jdeme na tělovýchovnou akademii – vstup 10,- Kč + cena 

autobusu. Zatím nevybíráme! 
Na školní výlet pojedeme ve čtvrtek 8. 6. do Mirakula (Milovice) – zatím nic 

nevybíráme. 
 
 
 
 
 



 
 

Plán na 34. týden (17. 4. – 21. 4. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova, slova, která se rýmují, slova příbuzná – str. 100. Slova 

protikladná – str. 101. Vyjmenovaná slova po V (úvod) – str. 102, 103. 
Písanka – str. 16. Čítanka – str. 88, 89, 90. 

M – str. 106, 107. Opakování učiva – str. 108, 109. 
Aj – Unit 3 – They´re in/on … Insect camouflage. U str. 28-29, PS str. 25-26. 

Ve čtvrtek 20. 4. minitest – slovní zásoba + předložky U str. 24-26. 
Prv – Stavba těla živočichů – Obratlovci – str. 58. Plazi, ptáci, savci – str. 59. 

V úterý promítání filmu Krakonoš a lyžníci. 
Hv – Zkoušení – A. Dvořák. Zápisy not ze stupnice C Dur do sešitu. Co je to 

kánon. Nácvik písně Bejvávalo – str. 62. 
Vv – Krakonoš – práce k prezentaci na Den Země. Potřebují voskovky nebo 

tempery. 
Pv – Krakonoš. Potřebují větší množství modelíny, 2 špejle. 
 
V úterý 18. 4. se koná 2. část třídních schůzek s dětmi – dle rozpisu (ve 3. třídě). 
Ve čtvrtek 20. 4. proběhne pedagogická rada za 3. čtvrtletí. 
V pátek 21. 4. bude projektový Den Země – téma: 60 let založení KRNAPu. 

Informace a zadání úkolů najdete v Bakaláři. 
Projektový Den Země bude probíhat po celý pátek ve třídách a poté bude 

prezentace prací v tělocvičně školy – ukončení bude asi ve 12:00 hod. a 
potom oběd! 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 33. týden (10. 4. – 14. 4. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po S – str. 97, 99. Komunikační a slohová výchova: 

Koledníci – str. 98. Na čtvrtek prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 14, 15. Čítanka – str. 88, 89, 90. 

M – Kruh – střed, poloměr, průměr str. 102. Procvičování učiva – str. 103, 104, 
105. Na úterý prosíme přinést kružítko, sešit na G, libovolné pravítko, 
ořezanou tužku. 

Aj – Unit 3 – Where are they? They´re in, on. U str. 26-27, PS str. 23-24. 



Prv – Živočichové – Společné znaky str. 56, 57. 
Hv – Stupnice. Stupnice C Dur – opakování učiva 2. ročníku. Opakování dosud 

naučených písní + doprovod na Orffovy nástroje. 
Vv – Koledníci o Velikonocích. Potřebují pastelky. 
Pv – Stavebnice. Prosíme přinést libovolnou stavebnici (možno si poprosit a 

zapůjčit ve školní družině). Např. může být Lego, Cheva, Merkur… 
 
V úterý 11. 4. se koná 1. část třídních schůzek s dětmi – dle rozpisu (ve 3. třídě). 
Ve středu 12. 4. se koná soutěž v sólovém zpěvu Novopacký slavíček (3 účastnice). 
V pátek 14. 4. od 12:00 do 18:00 proběhne Zápis žáků do 1. ročníku (přízemí). 
 
Všem přejeme krásné prožití svátků jara! 

S. Stuchlíková a N. Horáková 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 32. týden (3. 4. – 7. 4. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po S – str. 94, 95, 96. Písanka – str. 13. Čítanka – str. 

85, 86, 87. 
M – Písemné odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování čísel – str. 98, 99. 

Písemné sčítání tří trojciferných sčítanců – str. 100. 
Aj – Unit 3 – Where are they? Prepositions – in, on. U str. 24-25, PS str. 23. 
Prv – Části rostlin – Plod – str. 53. Léto na louce – str. 54, 55. 
Hv – A. Dvořák – str. 61. Poslech – ukázka Slovanských tanců. Nácvik písně 

Barbora píše z tábora. 
Vv – Klubající se kuřátko. Potřebují tempery, nůžky, lepidlo. 
Pv – Zápich do osení – Slepička. Potřebují 1 špejli, černý fix, nůžky, lepidlo. 
 
Kdo by chtěl, může v pondělí přijít v modré barvě, v úterý ve žluté a ve středu 

v červené – Pašijový týden. 
Ve čtvrtek 6. 4. začínají Velikonoční prázdniny. Do školy jdeme v úterý 11. 4. 
V úterý 11. 4. se koná 1. část individuálních třídních schůzek s dětmi – dle 

rozpisu. 
Ve středu 12. 4. se koná soutěž Novopacký slavíček (kdo se přihlásil). 
V pátek 14. 4. od 12:00 do 18:00 proběhne Zápis žáků do 1. ročníku. 



 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. týden (27. 3. – 31. 3. 2023) 
 
Čj – Osoba u sloves – str. 88. Procvičování určování u sloves – str. 90. 

Komunikační a slohová výchova – Hlasy zvířat str. 91. Vyjmenovaná slova 
po S – úvod str. 92, 93. Na úterý prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 11, 12. Čítanka – str. 82, 83, 84, 85. 

M – Procvičování učiva o kruhu a kružnici. Rýsování kružnice o daném poloměru 
– str. 96. Pamětné odčítání – str. 94, 95. Písemné odčítání trojciferných čísel 
– str. 97. Na pondělí i úterý prosíme přinést sešit na G, kružítko, 
ořezanou tužku, jakékoliv pravítko. 

Aj – Unit 2 – The Toys 1. Unit 3 – Small creatures. U str. 22-24, PS str. 20-22. 
Ve čtvrtek 30.3. test z Unit 2 – My favourite food/ I like/ I don´t like/ We 
like… V hodinách úspěšně využíváme mazací tabulku s fixem. Tabulku 
mohu půjčit, ale prosím, aby děti měly vlastní fix. Děkuji. 

Prv – Části kvetoucích rostlin. Podzemní části a nadzemní části rostlin – str. 50, 
51. Byliny – str. 51. List a květ – str. 51, 52. 

Hv – Píšeme test – hodnoty not a pomlky – dle notového sešitu. Nácvik 1.části 
písně Barbora píše z tábora. 

Pv – Setí velikonočního osení. Potřebují: menší květináč, podmisku, lžičku, 
hlínu (aby množství naplnilo květináč – hlínu nedávat do květináče, ale 
např. do sáčku). 

Vv – Kuřátko – dokončení. Potřebují nůžky, lepidlo, tužku. Klubající se kuřátko – 
potřebují: tempery, nůžky, lepidlo, tužku. 

 
Stále posíláme Rozpis na individuální třídní schůzky – úterý 11. a 18. 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 30. týden (20. 3. – 24. 3. 2023) 
 



Čj – Slovesa – str. 87. Rozlišování podstatných jmen a sloves ve větách. Osoba a 
číslo sloves str. 88. Slovesný čas – str. 89. 
Písanka – str. 10. Čítanka – str. 78, 79, 80, 81. 

M – Kružnice x kruh – str. 89, 90. Písemné sčítání trojciferných čísel – str. 91, 
92, 93. Na pondělí i úterý prosíme přinést sešit na G, kružítko, pravítko 
s ryskou, ořezanou obyčejnou tužku. Jakékoliv (krátké) pravítko 
prosíme nosit celý týden). 

Aj – Unit 2 – Let´s explore Britain! U str. 20-21, PS str. 18-19. 
V hodinách úspěšně využíváme mazací tabulku s fixem. Tabulku mohu 
půjčit, ale prosím, aby děti měly vlastní fix. Děkuji. 

Prv – Léto na poli – str. 49. Na pondělí prosíme o pastelky. Ve středu bude test 
– rostliny (str. 38-47) + učivo ze sešitu. Ve čtvrtek Prv nebude. 

Hv – Nácvik písně Není nutno – str. 51. Opakování písní ze 2. roč. – Kudy chodí 
jaro, Vozilo se na jaře – str. 58. Procvičování učiva – noty a pomlky. Ve 
středu 29. 3. píšeme test z učiva o pomlkách + hodnoty not (notový sešit + 
např. str. 39). 

Pv – Jarní košík – dokončení práce. Potřebují nůžky, lepidlo, tužku. 
Vv – Kraslice (Kuřátko). Potřebují nůžky, tužku, lepidlo, fixy nebo voskovky, 

tempery – libovolná technika. 
 
Ve čtvrtek 23. 3. jdeme pěšky na exkurzi do Čističky odpadních vod ve Staré 

Pace (v rámci Dne vody – od 11 hod). Návrat ve 12:30 a potom oběd. 
Od pondělí začínáme posílat Rozpis individuálních třídních schůzek (žák + 

rodič + učitel). Tyto schůzky se uskuteční v úterý 11. 4. a v úterý 18. 4. 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 29. týden (13. 3. – 17. 3. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po P – str. 83, 84, 85. Komunikační a slohová výchova 

– str. 86. Na pátek prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 8, 9. Čítanka – str. 75, 76, 77, 78. 

M – Zaokrouhlování trojciferných čísel – str. 86. Pamětné sčítání – str. 87, 88. 
Práce s kružítkem. Na čtvrtek prosíme přinést kružítko. V pátek bude 
matematická soutěž Klokan. 

Aj – Unit 2 – My favourite. Food in art. U str. 18-19, PS str. 16-17. V pondělí 
13. 3. minitest – slovní zásoba, I like/I don´t like, My favourite food/drink. 



Prv – Užitkové plodiny – pícniny, olejniny, textilní plodiny – str. 47. Rostliny – 
opakování učiva. Ve středu 22. 3. bude test z rostlin – učebnice str. 38-47. 

Hv – Opakování dosud naučených písní. Pomlka osminová a celá. Sólový x 
sborový zpěv. 

Vv – Jaro. Potřebují temperové barvy. 
Pv – Klaun – dokončení výrobku. Potřebují lepidlo, nůžky, 1 víčko z plastové 

lahve (nechali si většinou ve škole). Jarní košík – 1. část. Potřebují lepidlo, 
nůžky, tužku. 

 
Za lyžování při Sportovním dnu vybíráme 220,- Kč, za bruslení 30,- Kč. 
V tomto týdnu prosíme uhradit příspěvek na školní potřeby – 200,- Kč 

(2. pololetí). 
Ve středu 15. 3. se v učebně č. 62 od 15:30 hod. koná přednáška pro rodiče na 

téma – Strava a školní úspěšnost. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 28. týden (6. 3. – 10. 3. 2023) 
 
Čj – Procvičování učiva – vyjmenovaná slova po P, předpona a přípona – str. 79, 

81, 82. Komunikační a slohová výchova – str. 80. Na úterý prosíme přinést 
sešit na sloh. 
Písanka – str. 6, 7. Čítanka – str. 72, 73, 74, 75. 

M – Jednotky objemu – str. 82. Procvičování učiva – str. 83, 84. Čtyřúhelníky – 
str. 85. Na pátek prosíme přinést opět 1 list čtverečkovaného papíru 
velikosti malého sešitu, jakékoliv pravítko, ořezanou tužku, nůžky, 
lepidlo, sešit na G. 

Aj – Unit 2 – My favourite food / drink. U str. 17-18, PS str. 15-16. 
Prv – Užitkové rostliny – str. 45. Polní rostliny – str. 46. 
Hv – Procvičování teorie – pomlky a hodnoty not – str. 39, 40. Nácvik písně 

Tancuj, tancuj – str. 38. 
Vv – Integrovaný záchranný systém – účast ve výtvarné soutěži. Prosíme, aby si 

žáci přes prázdniny rozmysleli, co budou na toto téma kreslit (malovat) 
a čím. 

Pv – Klaun – 1. část výrobku. Potřebují 1 plastové víčko, fixy, lepidlo, nůžky, 
tužku, bělobu a kdo sežene, 1 malinké bílé plastové víčko (nemusí být). 

 



Ve čtvrtek 9. 3. jdeme do divadla – MKS v Nové Pace (pohádka O chytrém 
Honzovi a krásné Madlence). Tam jedeme autobusem, zpět pěšky. Divadlo je 
od 10 hodin. Vybíráme 50,- Kč na divadlo a 10,- Kč na autobus. 

Nejpozději 13. 3. odešleme přihlášky na soutěž v sólovém zpěvu Novopacký 
slavíček. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 26 týden (20. 2. – 24. 2. 2023) 
 
Čj – Procvičování učiva – probraná vyjmenovaná slova: str. 75. Vyjmenovaná 

slova po P str. 76, 77, 78. 
Čítanka – str. 69, 70, 71. Písanka – str. 4, 5. 

M – Jednotky délky – str. 78, 79. Obdélník – str. 80. Jednotky hmotnosti – str. 81. 
Na středu prosíme přinést opět 1 list čtverečkovaného papíru velikosti 
malého sešitu, lepidlo, sešit na G, ořezanou tužku, libovolné pravítko. 

Aj – Unit 2 – My favourite. I like / I don´t like. U str. 15-16, PS str. 13-14. 
Prv – Soutěž Poznávání živočichů – všichni žáci v rámci hodiny Prv (dle 

obdrženého seznamu). Léto na zahradě – str. 42, 43. Okrasné a pokojové 
rostliny – str. 44. 

Hv – Procvičování probraných hodnot not a pomlk. Nácvik zpěvu pro soutěž 
Novopacký slavíček. 

Vv – Postavy v pohybu – geometrické tvary. Potřebují lepidlo, nůžky, tužku a 
černý fix. 

Pv – Zajíček – maska. Potřebují lepidlo nůžky, tužku. 
 
Na školní potřeby vybíráme 200,- Kč (do poloviny března). 
V pátek 24. 2. bude avizovaný Sportovní den (za příznivého počasí). 

Sraz v běžné době ve třídě, odjezd autobusem do Nové Paky, zpět pěšky. 
Návrat asi v 11:35 hod. a potom oběd. Další informace dle zprávy vedení 
školy a dle vyplněného informačního lístečku. Na sebe rovnou vhodné 
sportovní oblečení + další výbavu dle vybrané sportovní aktivity. 

Od pondělí 27. 2. do pátku 3. 3. 2023 budou mít žáci týdenní Jarní prázdniny. 
Do školy jdeme v pondělí 6. března. 

 
 
 



 
 
 
 

Plán na 25. týden (13. 2. – 17. 2. 2023) 
 
Čj – Procvičování odůvodňování y/i – vyjmenovaná slova po M str. 71, 72, 73. 

Komunikační a slohová výchova – str. 74. Na pátek prosíme přinést sešit 
na sloh. 
Písanka – dokončení str. 2, dále str. 3. Čítanka – str. 65, 66, 67, 68, 69, část 
str. 70. Termín splnění referátů za 2. pololetí je 14. 6. 

M – Sčítání a odčítání do 1000 – str. 73. Čtverec – str. 74. Slovní úlohy, násobení 
a dělení str. 75, 76. Na úterý prosíme přinést sešit na G, libovolné 
pravítko, ořezanou tužku, 1 list čtverečkovaného papíru velikosti 
malého sešitu. 

Aj – Dokončení Unit 1, procvičování učiva. Unit 2 – My favourite! U str. 14, PS 
str. 11-12. V pátek 17. 2. test z Unit 1. 

Prv – Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – str. 40. Léčivé, jedovaté, a zvláště 
chráněné rostliny – str. 41. Ve čtvrtek píšeme test na téma Sluneční 
soustava (viz notýsek) – str. 27, str. 31 spodní část, str. 32-35 + sešit. 

Hv – Pomlka osminová. Nácvik písně Narozeninová – str. 46, 47. 
Vv – Valentýnské srdíčko. Potřebují fixy a malý kousek kartonu (krabice) – 

stačí čtverec o velikosti 10 cm. 
Pv – Dokončení přišívání knoflíků na berušce. Kdo má hotovo, vyrobí si věnec ze 

srdíček. Potřebují nůžky, tužku, lepidlo. Na přišívání potřebují celkem 5 
knoflíků se 2 dírkami, nit, jehlu, nůžky (většinou mají ve škole). Na věnec 
asi 20 cm jakékoliv stuhy. 

 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby pro 2. pololetí (polovina března). 
V týdnu od 20. 2. se žáci zúčastní soutěže Poznávání živočichů (v rámci Prv). 
Nabízeli jsme účast na soutěži Novopacký slavíček – sólový zpěv 1 lidové a 1 

umělé písně (duben), ale přihlášky nutno vyplnit do jarních prázdnin – zatím 
nikdo zájem neměl. 

V pátek 17. 2. se v tělocvičně školy od 13:00 hod. uskuteční karneval – téma 
Pravěk. Ukončení bude v 16:00 hod. Vstupné 20,- Kč a tombola 5,- Kč. Tento 
den nebude odpolední družina. 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 24. týden (6. 2. – 10. 2. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná, výjimky – str. 67, 69, 70. Sloh – 

str. 68. Na pátek prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka II. díl – str. 1, 2. Čítanka – str. 62, 63, 64, 65. Na úterý prosíme 
přinést nový II. díl písanky. Termín pro splnění referátů z mimočítankové 
četby je 14. 6. 2023. 

M – Sčítání a odčítání v oboru do 1000 – str. 70, 71, 72, 73. 
Aj – Let´s explore Britain! U str. 12-13, PS str. 11. V pátek 10. 2. minitest na 

slovní zásobu z U str. 6-8 + There´s / There are. 
Prv – Rostliny – str. 38, 39. 
Hv – Nácvik písně Žádnyj neví, co sou Domažlice – str. 44. Umělá x lidová píseň. 
Pv – Přišívání knoflíků – Beruška 2. část. Potřebují 5 knoflíků se dvěma dírkami, 

nit, jehlu, nůžky (vše by žáci měli mít nechané ve škole z minulé hodiny). 
Vv – Růže ve váze. Potřebují temperové barvy a 1 špejli. 
 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby (polovina března). 
Od pondělí 6. 2. se budeme učit podle původního rozvrhu hodin – bruslení bylo 

ukončeno. Proto prosíme, aby žáci měli oblečení a vhodnou obuv na Tv 
v tělocvičně. 

V úterý 7. 2. se ve škole od 15:30 hod. koná přednáška vrchního inspektora A. 
Brendla na téma Virtuální svět bezpečně – viz pozvánky, které žáci obdrželi. 

V pátek 17. 2. se v tělocvičně školy koná karneval – téma Pravěk. 
V týdnu od 20. 2. se v rámci Prv koná soutěž Poznávání živočichů. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 23. týden (30. 1. – 3. 2. 2023) 
 
Čj – Vlastní jména – str. 63, 64. Shrnutí učiva o podstatných jménech – str. 65. 

Vyjmenovaná slova po M – úvod: str. 66. Dokončení 1. dílu písanky – str. 
31, 32. Čítanka – str. 60, 61. 



M – Pamětné sčítání a odčítání do 1000 – str. 66, 67, 68. Trojúhelník – str. 69. Na 
čtvrtek prosíme přinést libovolné pravítko na rýsování a měření, sešit 
na G a obyčejnou tužku. 

Aj – Unit 1 – Outdoors – There´s / There are. U str. 10, PS str. 9-10. 
Prv – Život v přírodě – Živé organismy – str. 36. Houby – str. 37. 
Hv – Dokončení nácviku písně O babičce ve všech pádech. Pomlka půlová. 
Vv – Smějeme se v zimě. Potřebují: tempery a černý fix. 
Pv – Nebude (rozdávání vysvědčení). 
 
Začínáme vybírat 200,- Kč pro školní potřeby za 2. pololetí (do poloviny března). 
V úterý 31. 1. bude žákům poslední hodinu rozdán Výpis pololetního 

vysvědčení. 
Ve středu 1. 2. proběhne poslední – 4. lekce bruslení. 
V pátek 3. 2. budou pololetní prázdniny. Do školy jdeme v pondělí 6. 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 22. školní týden (23. 1. – 27. 1. 2023) 
 
Čj – Určování u podstatných jmen – číslo, rod, životnost, pád. Pády podstatných 

jmen. Vyhledávání podstatných jmen ve větách. Učebnice – str. 60, 61, 62. 
Písanka – str. 29, 30. Čítanka – str. 57, 58, 59. 

M – Přirozená čísla v oboru do 1000 – str. 60. Porovnávání čísel – str. 61. Rovina 
– rovinné útvary – str. 62. Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000 – str. 
64, 65. 
Na středu prosíme přinést: modelínu, 4 špejle, sešit na G, nůžky, tužku, 
jakékoliv pravítko. 

Prv – Projektový týden – Zimní a letní olympijské hry. Informaci k tomuto 
projektu najdete v Bakalářích. 

Aj – Unit 1 – Outdoors – There´s/ There are . U str. 8-10, PS str. 7-9. V pondělí 
zkoušení ze slovní zásoby. V pátek kontrola zápisů v sešitě. 

Hv – Nácvik písně O babičce ve všech pádech. Rytmické cvičení ve ¾ taktu. 
Pomlka čtvrťová. 

Vv a Pv nebude (krasobruslení). 
 
Vybíráme 250,- Kč na bruslení. 



Ve středu 25. 1. se uzavírá klasifikace žáků za 1. pololetí. 
Ve čtvrtek 26. 1. se koná pedagogická rada za 2. čtvrtletí. 
Tento týden není bruslení: 

• v úterý bude platit tento rozvrh: Čj, M, Prv, Čt/PS 
• ve středu tento: Čj, M, M, Čt, Hv 
• v pátek tento: Čj, Aj, M, Čt 
• pondělí a čtvrtek beze změn 

V úterý 24. 1. po obědě jdeme pěšky fandit na Zimní olympiádu dětí a mládeže – 
krasobruslení v Nové Pace. Žáci si tašku s učením ponechají ve škole v šatně, 
s sebou si vezmou baťůžek a termosku s čajem. Prosíme, aby se do haly 
Zimního stadiónu, teple oblékli – strávíme tam asi 70 minut. Ve 14 hod nás 
autobus (zdarma) naloží a odveze zpět ke škole. Návrat bude tedy asi ve 14:15 
hod – později než končí odpolední výuka!! Tento den tedy nebude Vv a Pv. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 21. školní týden (16. 1. – 20. 1. 2023) 
 
Čj – Životnost podstatných jmen – str. 57. Pády podstatných jmen – str. 60, 61. 

Písanka – str. 27, 28. Čítanka – str. 54, 55, 56. 
Ve středu 18. 1. je ukončení referátů!! 

M – Přirozená čísla v oboru do 1000 – str. 58, 59, 60. Porovnávání čísel – str. 61. 
Prv – Malé planety – str. 34. Velké planety – str. 35. I v tomto týdnu pokračuje 

zkoušení žáků z učiva od str. 22. 
Aj – Unit 1 – Outdoors – There´s/ There are . U str. 6-8, PS str. 6-7. V pátek 20. 1. 

Hello again – slovní zásoba (map, torch, sunny, windy), I´ve got... 
(U str. 2-5). 

Hv – Nácvik písně O babičce ve všech pádech (nakopírovaná píseň). Pomlka. 
Pomlka čtvrťová. Rytmické cvičení ve ¾ taktu. 

Vv – Beruška. Potřebují nůžky, tužku, voskovky. 
Pv – Přišívání knoflíků – tečky na berušce – 1. část. Potřebují 5 středně velkých 

knoflíků se dvěma dírkami (mohou mít různé tvary i barvy, ale jen 2 
dírky), nůžky, cívku s nití (jakoukoliv barvu), jehlu s navlečenou dvojitou 
nití (prosíme dát do pouzdra). 

 
Vybíráme 250,- Kč na bruslení a 40,- Kč – vstupné do Planetária. 



Ve středu 18. 1. jedeme na 3. bruslení. 
V pondělí 16. 1. jedeme na část dne do Planetária v Jičíně. Sraz v 7:45 ve třídě. 

Tento den si žáci vezmou učení jen na Čtení!! Do Planetária si s sebou 
vezmou přezůvky, drobné kapesné a svačinu. Po návratu se ještě učíme, oběd 
je v běžném čase ve škole. 

7. 2. od 15:30 hod se pro rodiče koná ve škole přednáška na téma Bezpečný 
kyberprostor. 

V pátek 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 19. školní týden (9. 1. – 13. 1. 2023) 
 
Čj – Rod podstatných jmen – str. 56. Životnost podstatných jmen – str. 57. Číslo 

podstatných jmen – str. 58. Sloh – Vánoční stromeček – str. 59. V úterý 
píšeme pololetní test z probraného učiva. Součástí bude i diktát a práce 
s přečteným textem. Na pátek prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 25, 26. Čítanka – str. 44, 45, 46, 47. Termín pro splnění 
referátů je středa 18. 1. 2023. 

M – Zaokrouhlování čísel na desítky – str. 55. Odhad výsledků příkladů – str. 56. 
Přirozená čísla v oboru do 1000 – str. 57, 58. 
Ve čtvrtek píšeme pololetní test z probraného učiva M i G. Proto 
prosíme na čtvrtek přinést pravítko s ryskou a s čitelnými čísly a 
značkami + ořezanou obyčejnou tužku. 

Prv – Vzduch. Půda – str. 30. Teplo a světlo. Hvězda Slunce – zdroj tepla a světla 
– str. 31. Království Slunce – str. 32, 33. I v tomto týdnu pokračuje 
zkoušení žáků z probraného učiva od str. 22. 

Aj – Hello again – dny v týdnu, počasí. Unit 1 – Outdoors. U str. 4-6, PS str. 5-6. 
Děti si již nemusí nosit oranžové desky. Stačí obě učebnice a sešit. V pátek 
13. 1. minitest na slov. zásobu U str. 3 + dny v týdnu (i psaná podoba). 

Hv – Rytmické cvičení ve ¾ taktu. Co je to pomlka. Nácvik písně Malíř mráz – 
str. 41. 

Vv – Můj sněhulák. Potřebují tempery (opět hlavně bělobu), nejslabší kulatý 
štětec nebo 1 špejli, tolik kulatých odličovacích tampónků, kolik písmen 
má žák ve jménu (kdo nemá, kolečka si vystřihne – nůžky), lepidlo. 



Pv – Sněžná sovička. Potřebují 1 kulatý odličovací tampónek a víčko od fixu 
s různým vzorem zakončení (mohou být i 2 různá víčka). 

 
Vybíráme: 

- 250,- Kč na bruslení 
- 260,- Kč na pracovní sešit Aj 
- 40,- Kč na vstupné do Planetária (jedeme v pondělí 16. 1.) 
- 86,- Kč na autobus do Chlumce nad Cidlinou – prosíme do středy 11. 1. 

Ve středu 11. 1. je 2. bruslení. 
Ve čtvrtek 12. 1. se od 15:30 hod konají společné pololetní třídní schůzky – 

učebna 3. třídy. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 19. školní týden (2. 1. – 6. 1. 2023) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po L – str. 52, 53, 54. Podstatná jména – str. 55. 

V úterý 10. 1. budeme psát pololetní test z Čj – probrané učivo 3. ročníku 
+ práce s přečteným textem a diktát. Písanka – str. 23, 24. Čítanka – str. 52, 
53., dále str. 43, 44. Po celý leden bude čtení i v pátek (místo Tv)! 
Termín pro splnění referátů je 18. leden. 

Aj – Hello again – dny v týdnu, počasí. U str. 4-5, PS str. 4-5. Děti si již nemusí 
nosit oranžové desky. Stačí obě učebnice a sešit. Za dobu nepřítomnosti 
před Vánoci si vystříhejte a slepte batůžek z PS str. 49 (přinést). 

M – Sčítání, násobení, odčítání, dělení – str. 52. Opakování učiva G – str. 53. 
Zaokrouhlování čísel na desítky – str. 54. Na středu i čtvrtek prosíme 
přinést sešit na G, jakékoliv pravítko a ořezanou tužku. 
Ve čtvrtek 12. 1. budeme psát pololetní test z probraného učiva M a G. 

Prv – Podmínky života na Zemi – str. 28. Koloběh vody v přírodě – str. 29. Od 
úterý 3. 1. budeme průběžně zkoušet probrané učivo od str. 22. Po celý 
leden bude hodina Prv vždy v úterý! (místo Tv) + pondělí a čtvrtek. 

Hv – Nácvik písně Malíř mráz – str. 41. Po návratu z bruslení bude vždy ještě 
Hv! (nosit si notový sešit i učebnici). Ve středu 4. 1. budeme psát menší 
test – hodnoty not (dle notového sešitu). 

Pv – Nanuky a muffiny. Potřebují modelínu (kdo má doma, může si přinést 
barevnou). 



Vv – Veselý sněhulák. Potřebují nejslabší kulatý štětec, tempery – hlavně 
bělobu. 

 
Od úterý 3. 1. 2023 bude po celý leden změna v rozvrhu hodin – bruslení. 
Každé úterý budeme mít místo Tv prvouku a každý pátek místo Tv bude čtení! 
Každou středu (od 4. 1.) se budeme učit 1. a 2. hodinu (Čj a M) a 5. hodinu 

bude Hv! 
Na bruslení si žáci vezmou pevnou tašku s bruslemi, pevnými silnými 

rukavicemi a helmou! + pití a zimní čepici. 
Ve čtvrtek 12. 1. 2023 se od 15:30 hod konají společné třídní schůzky. 
V pondělí 16. 1. 2023 pojedeme na exkurzi do Jičína do Planetária – program 

Cesta Sluneční soustavou – ještě budete informováni. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 17. školní týden (19. 12. – 23. 12. 2022) 
 
Pondělí 19. 12. 
Žáci si učebnice ani sešity již nemusí nosit (ani Aj nebude) 

- dokončení adventních výrobků (nůžky, tužka, lepidlo) 
- zpěv vánočních písní a koled 
- vánoční zvyky – praktické vyzkoušení si některých zvyků 
- Vánoce u nás doma 
- rozdávání dárečků od spolužáků 
- vánoční film 
- odstrojení stromečku 

Stačí si vzít jen penál, svačinu, a hlavně dárky pro spolužáky. Děti si mohou vzít 
i ochutnávku cukroví. Vyučování bude ukončeno ve 12:30 a potom oběd. 

 
Úterý 20. 12. 
Adventní zájezd – zámek v Chlumci nad Cidlinou a Muzeum E. Štorcha a 

K. Zemana v Ostroměři 
Sraz: 7:50 před školou, návrat asi ve 13:15 ke škole a potom oběd!! 
Tento den se neučíme! S sebou: baťůžek, svačinu, pití, kapesné, kartu pojištěnce, 

prázdný igelitový sáček, prášek na případnou nevolnost. 



Žáci si zaplatí pouze jízdné, vstupy jim budou uhrazeny z projektu Šablony III. 
Částku za jízdné vybereme až v novém roce. 

 
Ve středu 21. 12. a ve čtvrtek 22. 12. 2022 bude žákům uděleno volno ředitele 

školy. Od pátku 23. 12. 2022 začínají vánoční prázdniny, které potrvají do 
pondělí 2. ledna 2023. Do školy jdeme od úterý 3. ledna 2023. 

 
Všem rodičům přejeme klidné a radostné prožití Vánoc a hodně 

zdraví do nového roku 2023! 
S. Stuchlíková a N. Horáková 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 16. školní týden (12. – 16. 12. 2022) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po L – str. 49, 50, 51. Cvičení na doplňování a 

odůvodňování y / i. Písanka – str. 21, 22. Čítanka – str. 41, 42. Dále str. 48, 
50, 51. 
Od pondělí 12. 12. zkoušíme vyjmenovaná slova po L + jejich význam! 
Připomínáme termín splnění referátů – 18. 1. 2023. 

Aj – Učebnice Explore Together 1 – Hello again. U str. 3-4, PS str. 2-4. 
M – Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel – str. 48, 49. Písemné sčítání 

tří sčítanců – str. 50. Kombinované příklady – str. 51. 
Prv – Vánoce – Vánoční svátky, symboly. Tři králové. Vánoce v jiných zemích – 

str. 22, 23. 
Hv – Nácvik písně Vánoce, Vánoce přicházejí. Zpěv koled. Osobnost J. J. Ryby. 

Poslech – ukázka z České mše vánoční. 
Vv – Vánoční stromeček. Potřebují tempery. 
Pv – Vánoční kapr. Potřebují nůžky, lepidlo, černý fix, obyčejnou tužku. 
 
V Bakalářích najdete informace k poslednímu týdnu před Vánocemi. Další 

informace budou v posledním týdenním plánu před Vánocemi. 
Pouze v tomto 16. školním týdnu se vracíme k původnímu rozvrhu hodin – Tv 

v úterý 13. a v pátek 16. 12. (již NENÍ plavání). Prosíme o oblečení a obuv do 
tělocvičny. 

Ihned po prázdninách bude rozvrh hodin změněn z důvodu bruslení (od 4. 1. – 
4x středy). Prosíme vyzkoušet brusle a pořídit si helmu. 



Ve 2. lednovém týdnu žáky čekají pololetní testy z Čj, M a G – učivo 3. ročníku. 
Ve středu 14. 12. se od 17 hod koná v tělocvičně Vánoční představení žáků 

školy. Všichni jste srdečně zváni! 
Žáci již mohou nosit dárky pro své spolužáky – předávání proběhne v pondělí 

19. 12.! 
Děkujeme za vánoční stromeček, stojánek a ozdoby! 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 15. školní týden (5. 12. – 9. 12. 2022) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po L – str. 46. 47, 48. Pracovní listy – slova příbuzná. 

Písanka – str. 19, 20. Čítanka – str. 38, 39, 40, 41, část str. 42. 
Aj – Unit 4 – Toys – She/he can.. Nová učebnice – Hello again. U str. 2, PS str. 2. 

Ve čtvrtek 8. 12. minitest – I can/can´t. 
Od čtvrtka budou děti potřebovat učebnici Explore Together 1. Dostanou 
také pracovní sešit. Prosím o obalení. Za prac. sešit budeme vybírat 260,- Kč. 
Prosím o zaplacení paní učitelce třídní do poloviny ledna 2023. 

M – Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel str. 42-47. Opakování učiva 
geometrie str. 45. Na úterý prosíme přinést sešit na G, jakékoliv 
pravítko, ořezanou tužku. 

Prv – Lidské výtvory – str. 25. Zboží – str. 26. Země je kulatá – str. 27. 
Hv – Dozkoušení žáků ze slov písní. Rytmické cvičení ve 2/4 taktu. Zpěv 

známých koled a vánočních písní. 
Vv + Pv – Čertík dokončení (potřebují vše z minulého týdne – nechali si věci ve 

škole). Ryba – dárek pro plavčíky. Potřebují zbytky vln (nebo stačí 
1), nůžky, tužku, černý fix, mohou být i 1 nebo 2 korálky. 

 
V pátek 9. 12. bude poslední plavání! 
Žáci si mohou chystat vánoční dárky pro spolužáky. Za stromeček děkujeme 

rodičům Amálky Vítové. 
V úterý 20. 12. pojedeme na Adventní zájezd na zámek v Chlumci n. Cidlinou, 

cestou zpět ještě navštívíme muzeum E. Štorcha a K. Zemana v Ostroměři. 
Vstupné bude 90,- Kč (80,- + 10,-). Toto vstupné bude všem žákům uhrazeno 
z projektu Šablony III. Žáci si pouze uhradí autobus – cenu budeme znát až 
po zájezdu. Ze ZOO nám ještě zbylo 110,- Kč / žák. Tuto částku tedy 



použijeme na autobus, případně zbytek dovybereme. Tento den se nebudeme 
vůbec učit, ale oběd stihneme! (asi kolem 13:30 hod). Další informace budou 
ještě následovat. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 14. školní týden (28. 11. – 2. 12. 2022) 
 
Čj – Procvičování psaní i / y po obojetné souhlásce b (vyjmenovaná slova po B). 

Slova souznačná – str. 44. Slohová a komunikační výchova – str. 45. Na 
pátek prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 17, 18. Čítanka – str. 37, 38, 39, 40. 

Aj – Unit 4 – Let´s play. I can/I can´t. 
M – Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel pomocí rozkladu + slovní úlohy 

– str. 37. Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – str. 38. Početní výkony 
uzavřené v závorce – str. 39. Kombinované příklady bez závorky – str. 40. Na 
úterý prosíme přinést sešit na G, 2 pravítka, z nichž jedno s ryskou, 
ořezanou obyčejnou tužku a čtverečkovaný papír (stačí vel. A 5). 

Prv – Blíží se Vánoce – str. 22. Podmínky života – živá x neživá příroda, lidské 
výtvory – výrobky – str. 24. 

Hv – Pokračuje zkoušení slov zadaných 5 písní. Nota celá. Den přeslavný jest 
k nám přišel – str. 32. 

Vv – Čert, Mikuláš, Anděl. Potřebují tempery a co nejslabší kulatý štětec. 
Pv – Čertík. Potřebují kousek jakékoliv látky (stačí čtverec asi 10 cm), jehlu a 

v ní navlečenou nit + cívku s nití, nůžky, jakoukoliv vlnu, trochu vaty 
na vycpání, 1 odličovací tampon (nebo vatu), kousek slabého kulatého 
drátku (na ruce), tužku, lepidlo. 

 
Ve čtvrtek 1. 12. se koná 2. část informativních třídních schůzek – dle rozpisu 

rodičů. 
V pátek 2. 12. bude předposlední plavání. 
 
 
 
 
 
 



 
Plán na 13. školní týden (21. 11. – 25. 11. 2022) 

 
Čj – Vyjmenovaná slova po B – str. 40, 41, 42, 43. Písanka – str. 16, 17. 

Čítanka – str. 34, 35, 36, 37. 
V pondělí 21. 11. zkoušíme žáky z vyjmenovaných slov po B. Součástí 
hodnocení bude i znalost významu všech vyjmenovaných slov. Někteří 
žáci si ještě nepřinesli folii (desky) na pracovní listy k vyjmenovaným 
slovům. 

Aj – Unit 3 – Toys. Unit 4 – Let´s play. Ve čtvrtek 24. 11. minitest – hračky, já 
mám, nový-starý (I´ve got…/It´s new…). 

M – Násobení a dělení – str. 32. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti – 
str. 34, 35, 36, 37. 

Prv – Co nás baví – str. 20. Povolání – str. 21. Blíží se Vánoce – str. 22. 
Hv – Zkoušení žáků ze slov (zpěvu) vybraných písní. Nácvik koledy Rychle 

bratři – str. 30. Nota osminová. 
Pv – Stromeček – výrobek na Adventní trhy. Potřebují bílou nebo zelenou vlnu. 

Může být nahrazeno i větším množstvím vaty (nebo kulatými 
odličovacími tampony). 

Vv – Ilustrace k přečtenému článku – volná technika (možná nestihneme, 
přednost má výrobek na trhy). 

 
Ve čtvrtek 24. 11. se ve 3. třídě koná 1. část informativních třídních schůzek 

(rodič i žák) – dle rozpisu. 
V pátek 25. 11. proběhne další plavání. 
V pátek 25. 11. od 16 hod. budou v prostoru před školou Adventní trhy a od 17 

hod. se uskuteční vystoupení žáků školy. Všichni jste srdečně zváni! 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 12. školní týden (14. 11. – 16. 11. 2022) 
 
Čj – Vyjmenovaná slova po B – být, obyčej, bystrý, bylina: str. 38, 39. Pracovní 

listy s obrázky + slova příbuzná, význam slov. Na pondělí prosíme přinést 
např. eurofolii (desky s kapsičkou). Tyto desky prosíme nosit denně do 
školy! Budeme do nich zakládat pracovní listy s vyjmenovanými slovy. 
V pondělí 21. 11. budou všichni žáci vyzkoušeni z vyjmenovaných slov po B. 



Písanka – str. 15. Čítanka – dokončení str. 29, dále str. 30, 31, 32, 33. 
Připomínáme referáty z mimočítankové četby! 

Aj – Unit 3 – Toys. It´s small/big/old/new. 
M – Str. 29, 30, 31 – procvičování násobení a dělení. 
Prv – Práce s mapou a kompasem – str. 19. Praktická orientace – dle počasí 

vycházka do okolí školy. Tvorba vlastní směrové růžice. Na vycházku 
(středa) prosíme vzít vyrobenou směrovou růžici a kdo má, může si 
vzít kompas nebo buzolu. 

Hv – Test (veškerá teorie zapsaná v notovém sešitě od září). Opakování písní. 
Nácvik písně Beruška. Od 23. 11. budou všichni žáci postupně zkoušeni 
ze slov naučených písní (str. 3, 5, 7, 11, 21). 

Vv – Kreslení netradičními předměty. Potřebují např. malé plastové autíčko, 
starý zubní kartáček, 1 kostičku z lega, hřeben a tempery. 

Pv – Výrobek na Adventní trhy – 2. část (dokončení). Věci si na tento výrobek 
nechali ve škole. 

 
Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek a v pátek 18. 11. je Ředitelské volno. Do školy 

jdeme v pondělí 21. 11. 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby (konec listopadu). 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 11. školní týden (7. 11. – 11. 11. 2022) 
 
Čj – Řazení slov podle abecedy – procvičování. Stavba slova (kořen, předpona, 

přípona) – str. 34. Slohové cvičení. Slova mnohoznačná, význam slov – str. 
35. Vyjmenovaná slova po B – str. 36, 37. Na středu prosíme přinést sešit 
na Sloh. 
Písanka – str. 14. Čítanka – str. 26, 27, 28, 29. 

Aj – Unit 3 – Toys – I´ve got a ball. 
M – Polopřímka. Polopřímky navzájem opačné – str. 25. Na pondělí prosíme 

přinést sešit na G, jakékoliv pravítko a obyčejnou tužku. Procvičování 
učiva násobení a dělení, převody jednotek – str. 26, 27, 28, 29. 

Prv – Voda v krajině – str. 17. Orientace v krajině – str. 18. Kdo má doma, 
může si na středu přinést kompas nebo buzolu. 

Hv – Hodnoty not – nota půlová. Nácvik písně Slunéčko zachází za hory –  
str. 21. Ve středu 16. 11. budeme psát test – vše z notového sešitu. 



Dále budou všichni žáci zkoušeni ze slov těchto písní: Beskyde, Beskyde 
– 3 sloky (str. 3), Pekla vdolky – celá píseň (str. 5), Vyletěla holubička ze 
skály – celá píseň (str. 7), Už ty pilky dořezaly – celá píseň (str. 11), 
Slunéčko zachází za hory – celá píseň (str. 21). Toto zkoušení bude 
každou středu od 23. 11. 

Vv – Monstra (Halloween). Potřebují tempery nebo voskovky. 
Pv – Výrobek na Adventní trhy (ozdoba) – 1. část. Potřebují 1 borovicovou šišku 

(může být i malá) + zbytky vlny (různé barvy nebo jen 1), zbytek nějaké 
látky (stačí čtverec 10 cm), lepidlo, nůžky, fixy. 

 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby (konec listopadu). 
Ve čtvrtek 10. 11. se koná pedagogická rada za 1. čtvrtletí. 
Ve čtvrtek 10. 11. proběhne poslední část testování žáků z Tv – tentokrát musí 

proběhnout venku! Proto je třeba si na čtvrtek přinést oblečení a vhodnou 
obuv pro venkovní běh. 

V pátek 11. 11. bude 7. plavání a zároveň 2. hodnocení známkou. 
V pátek 11. 11. se v tělocvičně od 13:15 hod uskuteční tradiční Rej – tentokrát 

v duchu Halloweenu – vstupně je 10,- Kč, od pondělí 7. 11. si žáci mohou 
vstupenku zakoupit od deváťáků. Vstup je tedy v nějaké libovolné 
halloweenské masce. Rej bude ukončen v 16:00 hod. Poté se žáci mohou 
zúčastnit lampionového průvodu se svými rodiči. Tento den nebude 
odpolední družina! 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 10. školní týden (31. 10. – 4. 11. 2022) 
 
Čj – Párové souhlásky uvnitř slov – shrnutí: str. 30. Abeceda – str. 31. 32, 33. 

Všichni žáci budou postupně z celé abecedy vyzkoušeni (od 3. 11.). 
Písanka – str. 13. Čítanka – str. 24, 25, 26, 27. 

Aj – Unit 2 – Family. Pocity – She´s happy. / He´s tired. Unit 3 – Toys. 
V pátek 4. 11. minitest – členové rodiny, pocity (This is my mum. She´s sad.) 

M – Opakování násobení a dělení – str. 22, 23, 24. Polopřímka – str. 25. Na 
čtvrtek prosíme přinést sešit na G, ořezanou tužku a jakékoliv pravítko. 



Prv – Skupinová práce – pracovní listy: opakování učiva na test. Ve středu 
píšeme test (str. 10-14 + zápisy v sešitě: Obec, Malé a velké obce, Obec 
Stará Paka, ČR, Evropská unie, Sousedé ČR). Využití krajiny – str. 16. 

Hv – Opakování dosud naučených písní. Hodnoty not – nota čtvrťová. 
Vv – Postava s deštníkem. Potřebují tempery. 
Pv – Příprava na adventní trhy – Vánoční přání. Potřebují lepidlo, nůžky, 

jakýkoliv slabý fix (může být i např. zlatý), tempery. 
 
Začínáme posílat rozpis na informační individuální třídní schůzky – čtvrtek 24. 

11. a čtvrtek 1. 12. (forma: žák, rodič, třídní učitelky). 
Na školní potřeby vybíráme 200,- Kč (do konce listopadu). 
Ve čtvrtek 3. 11. pátou vyučovací hodinu proběhne 3. část testování žáků z Tv – 

prosíme oblečení a obuv na Tv do tělocvičny. 
V pátek 4. 11. se uskuteční 6. plavání. 
V pátek 11. 11. se v tělocvičně školy (odpoledne) uskuteční tradiční Rej – 

tentokrát Halloweenský rej a poté lampionový průvod. Další informace se 
ještě dozvíte. 

V úterý 20. 12. proběhne avizovaný vánoční zájezd – zámek Chlumec nad 
Cidlinou. V dalších týdenních plánech budete informováni o částce a dalších 
podrobnostech. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 9. školní týden (24. a 25. 10. 2022) 
 
Čj – Sloh: Loutkové divadlo bez loutek – str. 29. Slova protikladná – str. 29. Na 

úterý prosíme sešit na sloh. Dále prosíme zopakovat si Abecedu – od 3. 
11. zkoušíme. 

Aj – Nebude (exkurze do ZOO). 
M – Opakování učiva – násobení a dělení, provádění zkoušky – str. 19, 20, 21. 
Prv – Nebude (exkurze do ZOO). Ve středu 2. 11. píšeme test (str. 10-14 + 

zápisy v sešitě: Obec, Obec Stará Paka, Malé a velké obce ČR, 
Evropská unie, Sousedé ČR. 

Vv – Obličej z podzimního ovoce. Potřebují voskovky. 



Pv – Sova. Potřebují 1 igelitový sáček (pokud možno ne mikrotenový), dostatek 
různých listů ze stromů (sáček budeme částečně listy plnit). Listy 
nelisovat. Dále potřebují 2 gumičky, lepidlo a nůžky. 

 
Po podzimních prázdninách začneme posílat rozpis individuálních 

informativních třídních schůzek – čtvrtek 24. 11. a čtvrtek 1. 12. (forma: žák 
+ rodič + třídní učitelky). 

Vybíráme 200,- Kč na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby (do konce listopadu). 
V úterý 25. 10. prosíme přinést nasbírané kaštany a žaludy (za školu) – Sběr 

kaštanů a žaludů. 
V úterý 25. 10. se 4. vyučovací hodinu opět koná testování žáků z Tv – prosíme 

oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny. 
Ve středu 26. a ve čtvrtek 27. 10. jsou podzimní prázdniny. 
V pátek 28. 10. je státní svátek. Do školy jdeme v pondělí 31. 10. 
V pondělí 24. 10. jedeme na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové. Sraz v 7:50 hod 

před školou, návrat asi ve 12:30 hod a potom oběd. Tento den se neučíme. 
S sebou: baťůžek, kartu pojištěnce, pláštěnku, svačinu, pití, rozumné 
kapesné, prázdný igelitový sáček (nevolnost), papírové kapesníky. Doporučuji 
si vzít prášek – nevolnost při jízdě autobusem. 

V pátek 11. 11. se uskuteční tradiční Rej – tentokrát Halloweenský rej 
(tělocvična školy) a poté lampionový průvod. Podrobnější informace se ještě 
dozvíte. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 8. školní týden (17. 10. – 21. 10. 2022) 
 
Čj – Párové souhlásky uvnitř slov – str. 25, 26, 27, 28. Čítanka – str. 22, 23, 24, 

25. Písanka – str. 11, 12. 
Aj – Unit 2 – Family. Pocity. Na čtvrtek si děti přinesou fotografii nebo 

nakreslený obrázek své rodiny. 
Posílám domů k podpisu testík z Aj. Prosím v pondělí o vrácení. Test si po 
návratu do školy napíšou i nepřítomné děti (škola, barvy). 



M – Násobení a dělení v oboru násobilky – str. 16, 17, 19. Úsečka – str. 18. Na 
středu prosíme přinést sešit na G, jakékoliv pravítko (aby byly zřetelně 
vidět číslice i čárky), ořezanou tužku. 

Prv – Jsme Evropané – str. 14. Nejbližší sousedé ČR– str. 14. Krajina v okolí 
domova – str. 15. 

Hv – Nebude (1. část testování žáků z Tv) – na středu prosíme oblečení a obuv 
na Tv. 

Vv a Pv – Nebudou (exkurze do výrobny dřevěných kostiček ve Staré Pace – 
12:00 – 13:40). 

 
Jelikož se nám nepodařilo zajistit autobus na úterý 25. 10. exkurze do ZOO ve 

Dvoře Králové se uskuteční již v pondělí 24. 10. 2022 – vybíráme 200,- Kč. 
Podrobné informace najdete v příštím týdenním plánu. 

Na školní potřeby vybíráme 200,- Kč / 1 pololetí (do konce listopadu). 
V pátek 21. 10. proběhne již 5. lekce plavání. 
Vyhlašujeme sběr kaštanů a žaludů. Zatím nenosit do školy. Vše přinést až 

v úterý 25. 10. 
Jelikož je na pátek 18. 11. vyhlášeno Ředitelské volno, náhradní termín na 

plavání bude ve čtvrtek 15. 12. Tímto termínem plavecký výcvik ukončíme. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 7. školní týden (10. 10. – 14. 10. 2022) 
 
Čj – Sloh – str. 21. Párové souhlásky uvnitř slov – str. 22, 23, 24. Na pondělí 

prosíme přinést sešit na sloh. 
Písanka – str. 10, 11. Čítanka – str. 19, 20, 21. 

Aj – Unit 1 – School. Unit 2 – Family. Ve čtvrtek 13. 10. minitest na školní 
předměty. 

M – Opakování učiva 2. ročníku – str. 11, 12, 13, 14. 
Prv – Str. 12 – Město (podniky, obchody, služby, doprava...). Důležitá telefonní 

čísla. Naše vlast – Česká republika str. 13. Ve středu píšeme test 
(opakování učiva 2. ročníku, učebnice str. 4, 5, 6). 

Hv – Nácvik písně Už ty pilky dořezaly – str. 11. Poslech skladby. Poznávání 
hudebních nástrojů podle zvuku, skupiny hudebních nástrojů. 

Pv – Jablko s červem – dokončení výrobku. Potřebují lepidlo. 



Vv – Jablko – vzorování. Potřebují fixy a pastelky. 
 
V pátek 14. 10. se uskuteční 4. lekce plavání. 
Na školní potřeby vybíráme 200,- Kč / 1 pololetí (do konce listopadu). 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 6. školní týden (3. 10. – 7. 10. 2022) 
 
Čj – Slova citově zabarvená – str. 18. Slova nespisovná., Slova nadřazená a 

podřazená svým významem – str. 19. Podstatná jména – str. 20. 
Písanka – dokončení str. 8, str. 9. Čítanka – dokončení str. 15, dále str. 16, 
17, 18, 19. 

Aj – School. Family. 
M – Opakování učiva – str. 7, 8. Opakování učiva geometrie (bod, přímka) – str. 

9, dále str. 10. Na středu i čtvrtek prosíme přinést: sešit na G, ořezanou 
tužku, jakékoliv pravítko. 

Prv – Malé obce – str. 10. Velké obce – str. 11. Obec Stará Paka. Ve středu  
12. 10. píšeme test – opakování učiva 2. ročníku (str. 4, 5, 6). 

Hv – Opakování písně Vyletěla holubička – str. 7. Označení taktu, takt 
dvoučtvrťový – str. 7. Počítání dob. 

Pv – Jablko s červem – vytrhávání. Potřebují nůžky, tužku, lepidlo. 
Vv – Váza s jeřabinami. Potřebují vodové barvy, hodně slabý kulatý štětec, 

větvičku s jeřabinami, asi 4 úzké vylisované listy. 
 
Ve čtvrtek 6. 10. se od 15:30 konají úvodní společné třídní schůzky – v učebně 

3. třídy (nejprve proběhne Plenární schůze školy – učebna č. 3). 
V pátek 7. 10. se uskuteční 3. lekce plavání. 
V pátek 7. 10. se za příznivého počasí od 15:00 pořádá společná akce školy a 

rodiny – Drakiáda (informace jste již obdrželi). 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 5. školní týden (26. 9. – 30. 9. 2022) 



 
Čj – Opakování učiva 2. ročníku – slovní druhy: str. 14, souvětí – str. 15, 

podstatná jména a vlastní jména – str. 16, párové souhlásky – str. 17. 
Písanka – str. 7, 8. Čítanka – str. 14, 15, 16. 

Aj – Unit 1 – School, It´s a….. V pátek 30. 9. minitest na barvy. 
Posílám domů k podpisu testík z AJ. Prosím v pondělí o vrácení. Komu se 
nepovedl, může si napsat opravu. Test si po návratu do školy napíšou i 
nepřítomné děti (čísla 1 – 12, i psaná podoba). 

M – Od pondělí 26. 9. prosím nosit novou učebnici 3. ročníku. Opakování 
učiva 2.ročníku str. 3, 4, 5, 6. 

Prv – Domov – Obec – část str. 10 (2 x nebude – st. svátek a psovodi). Počátkem 
října budeme psát opakovací test – dle otázek na str. 4, 5, 6. Datum ještě 
upřesníme. 

Hv – Nebude – st. svátek. 
Vv – Budova naší školy (výročí) – kresba tužkou. Potřebují obyčejnou tužku. 
Pv – Podzimní strom. Potřebují různé zbytky vlny (příp. nějaké silnější nitě), 

nůžky, lepidlo. 
 
V úterý 27. 9. bude v tělocvičně školy divadlo – vybíráme 45,- Kč. 
Ve středu 28. 9. je státní svátek. 
Ve čtvrtek 29. 9. budeme mít venku psovody (zdarma) – 3. a 4. hodinu. 
V pátek 30. 9. je 2. lekce plavání. 
V sobotu 1. 10. se od 14:00 konají před školou Oslavy 90. výročí školy. Všichni 

jste obdrželi pozvánku s programem oslav, na které jste srdečně zváni! 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 4. školní týden (19. 9. – 23. 9. 2022) 
 
Čj – Opakování učiva 2. ročníku – str. 10, 11, 12. Slohová a komunikační 

výchova – str. 13. Od tohoto týdne již budeme psát diktáty vět (zatím 
z učiva 2. ročníku). Na pátek prosíme přinést sešit na Sloh. 
Písanka – str. 5, 6. Čítanka – str. 9, 10, 11, 12, 13. 

Aj – Opakování: numbers 1-20, colours. School – nová slovní zásoba (pencil 
case, bag, rubber…), It’s a … 



Na klasické učebnice najedeme až v průběhu listopadu. Děti zatím 
dostanou desky, do kterých si budou vkládat pracovní listy, tabulky se 
slovní zásobou atd. 

M – Dělení devíti – str. 29. Násobení a dělení jednou a deseti – str. 30. Souhrnné 
opakování – str. 31, 32 – dokončení „starého“ pracovního sešitu. 
Na středu i čtvrtek prosíme přinést 1 jakékoliv pravítko, ořezanou 
tužku, sešit na G. I v matematice začneme psát opět prověrky příkladů 
(sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení). 

Prv – Jak se k sobě chováme. Přátelství, úcta, zdvořilost – str. 7. Cesta do školy – 
str. 8. 

Hv – Rytmické cvičení – str. 5. Co je taktová čára – str. 6. Nácvik písně Vyletěla 
holubička ze skály – str. 7. 

Vv – Hřib – otisk. Potřebují voskovky, tempery, pár listů ze stromů (i ještě 
zelených, vylisovaných). 

Pv – Ohryzek z jablka. Potřebují nůžky a lepidlo. 
 
Od pondělí 19. 9. začíná změna rozvrhu hodin – plavecký výcvik (poslední 

plavání bude v pátek 2. 12.). Po celou dobu výcviku bude každé úterý (od 20. 
9.) matematika 2 x (jednou místo Tv). Další podrobné informace k plavání 
najdete v Bakaláři. 

Ve dnech 19. 9. – 21. 9. 22 proběhne v prostoru průjezdu za školou Sběr starého 
papíru a drobného elektroodpadu – nosit můžete po celý den, kilogramy 
prosíme napsat na lísteček pro třídní učitelku nebo v době od 7:15 do 8:00 
nahlásit službě (žáci 9. třídy v prostoru za školou). 

V úterý 27. 9. se v tělocvičně odehraje divadlo – vybíráme 45,- Kč. Ve čtvrtek 29. 
9. budeme mít na terase školy psovody – zdarma. 

Znovu prosím o lepší čtení týdenních plánů – mnoho žáků nemělo vhodné 
pomůcky pro G. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 3. školní týden (12. 9. – 16. 9. 2022) 
 
Čj – Opakování učiva 2. ročníku – str. 6, 7, 8, 9. Písanka – str. 3, 4. Čítanka – str. 

6, 7, 8, 9. Každou hodinu čtení si žáci mohou plnit referáty 
z mimočítankové četby. Termín splnění bude 18. 1. 2023. Přečtenou 



knihu si žáci zapíšou do nově zavedeného Čtenářského deníku. Zápisy 
v něm budou dle bodů zapsaných v sešitě na Čtení. Při vlastním referátu tedy 
žáci předloží Čtenářský deník (vše z něj mohou přečíst) + knihu. 
Za 1 pololetí žáci přečtou 2 knihy – vhodné k věku žáků. Děti, které byly 
(nebo budou) vyšetřené v PPP přečtou a odprezentují 1 knihu za 1 pololetí. 

Aj – Numbers 1 – 20. Colours. Na klasické učebnice najedeme až v průběhu 
listopadu. Děti zatím dostanou desky, do kterých si budou vkládat pracovní 
listy, tabulky se slovní zásobou atd. 

M – Dělení devíti – str. 28, 29. Vzájemná poloha dvou přímek – dokončení str. 
19. Přímky rovnoběžné – část str. 27. Na pondělí, úterý i středu prosíme 
nosit sešit na G + podložku se širšími řádky, ořezanou tužku č. 2, pravítko 
s ryskou, další 1 jakékoliv pravítko. 
Prosíme o procvičení probraného násobení a dělení – mnoho žáků velmi 
zapomnělo. Žáci začnou dostávat i některé úkoly z nové učebnice M 
(opakování učiva 2. ročníku). Budou případně zapsány v notýsku. 

Prv – Škola – opakování učiva 2. ročníku – str. 6. Spolužáci – str. 7. Prvoučná 
vycházka do lesa. 

Hv – Co je to pomlka. Co znamená repetice. Rytmické cvičení – vše str. 4. 
Nácvik písně Pekla vdolky – str. 5. 

Vv + Pv – Vycházka do lesa: skupinová práce s přírodninami. 
 
Od 23. 9. začíná plavecký výcvik. 
Za sadu sešitů vybíráme 137,- Kč (do konce září). 
Prosíme obalit veškeré učebnice a sešity. 
Dále prosíme o důsledné čtení aktuálního týdenního plánu i zpráv v Bakaláři. 
Od pondělí 12. 9. začínáme evidovat zapomínání pomůcek, učebnic, dom. úkolů. 
Zasíláme informativní nabídku případných zájmových kroužků pro 3. ročník – 

ty se otevřou v případě patřičného počtu zájemců od října: 
- Dramatický kroužek – středy 13:00 – 13:45 
- Flétna pro začátečníky – pondělky 13:00 – 13:30 
- Sportovní hry – pátky 12:45 – 13:30 
- Taneční kroužek – čtvrtky 13:00 – 13:45 
- Šikovné ruce – pondělky 13:45 – 14:30 

Za kroužek se většinou vybírá 500,- Kč za jedno pololetí. 
 
 
 
 
 



 
 

Plán na 2. školní týden (5. 9. – 9. 9. 2022) 
 
Čj – Učebnice – Vzpomínky na prázdniny: str. 5. Opakování učiva 2.ročníku – 

str. 6, 7. Mluvní cvičení všech žáků – Prožití prázdnin. 
Písanka – str. 1, 2. Čtení – zavedení „Čtenářského deníku“, zadání referátů 
z mimočítankové četby. Čítanka – str. 4, 5. 
Denně prosíme nosit školní sešit na Čj, učebnici Čj. Písanku a Čítanku 
prosíme nosit dle rozvrhu hodin. Sešit na diktáty si opět ponecháme ve 
škole a po napsání diktátu ho žáci donesou domů k nahlédnutí. 

Aj – Úvod do učiva Aj. Hello! Na klasické učebnice najedeme až v průběhu 
listopadu. Děti zatím dostanou desky, do kterých si budou vkládat pracovní 
listy, tabulky se slovní zásobou atd. 

M – Násobení devíti – „stará M“ – 7. díl, str. 25, 26. Vzájemná poloha dvou 
přímek: přímky různoběžné, kolmé k sobě navzájem – str. 19 (M – 7. díl). 
Na čtvrtek i pátek prosíme přinést pravítko s ryskou, ořezanou tužku č. 2, 
velký sešit na G + podložku se širšími řádky. Denně prosíme nosit školní 
sešit na M. Sešit na prověrky si opět ponecháme ve škole a po napsání 
prověrky ho žáci donesou domů k nahlédnutí. Novou učebnici M zatím 
nenosit – nejprve dokončíme 7. díl „staré M“. 

Prv – Opakování učiva 2. ročníku – učebnice str. 4, 5. Na pondělí i středu 
prosíme přinést do dvojice jednu hrací kostku a každý žák 1 hrací 
figurku. Na hodiny Prv prosíme nosit i nadepsaný sešit. 

Hv – Učebnice – str. 3. Nácvik písně Beskyde, Beskyde. Opakování teorie Hv – 
italské hudební názvosloví. Na hodinu Hv prosíme nosit učebnici a 
notový sešit. 

Vv + Pv – Bezpečnost práce. Seznámení s pomůckami. Hygienické návyky. 
Vzpomínky na prázdniny. Na Vv i Pv budou potřebovat: tužku, 
nůžky, lepidlo, vodové barvy, fixy, pastelky. 

 
Za sadu sešitů vybíráme 137,- Kč. 
Od 5. 9. se žáci vyučují dle platného rozvrhu hodin. Pokud počasí dovolí, 

budeme na Tv chodit ven. 
Od 23. 9. začíná plavecký výcvik. 
 
 
 
 
 
 



 
Plán na 1. školní týden (1. a 2. 9. 2022) 

 
Čtvrtek 1. 9. 2022 
8:00 Slavnostní zahájení nového školního roku 2022/23 (terasa školy). 

Seznámení s organizací nového školního roku a poučení o bezpečnosti 
v kmenové třídě – asi do 10 hod. 

Vstup i odchod ze školy prosíme pouze zadním vchodem. Tento den si stačí vzít 
jen např. fólii na rozvrh a různé lístečky. 

 
Pátek 2. 9. 2022 

Třídnické práce. Školní řád. Nadepisování sešitů. Volba třídní samosprávy. 
Výuka 4 hodiny – do 11:35 a potom oběd, příp. družina. 

Tento den s sebou již svačinu, pití, penál (pero a propisku), bačkory, ramínko do 
šatny (příp. kapsář) – vše prosím podepsat. Pokud děti poberou, mohou i sáček 
k lavici a do něj věci na Vv a Pv, které jsme používali ve 2. třídě (nůžky, ubrus, 
lepidlo, voskovky, tempery, hadr, staré triko s dlouhým rukávem, vodové 
barvy, štětce ploché i kulaté, slabé i silné, kelímek na vodu, paletu... – vše na 
Vv a Pv stačí přinést až v pondělí 5. 9. + věci prosím podepsat. 

V pondělí si stačí přinést věci na Tv – 2 týdny budeme mít tělocvik venku, příp. 
v tělocvičně – tričko, např. kraťasy, elasťáky ... vhodnou cvičební obuv do 
tělocvičny a jinou na ven. Další tělocvik bude až od 4. 12. (plavání). 

 
Pokud si chcete zakoupit sadu sešitů za 137,- Kč, prosím uhradit do konce září. 
Od 23. 9. začíná Plavecký výcvik (pátky). 
Nadepsané sešity si žáci odnesou v pátek 2. 9. domů, zbytek sešitů je 

náhradních. Dále si děti v pátek odnesou i 2 díly písanky (1. a 2.pololetí). 
Informace k následujícímu školnímu týdnu budou zveřejněny každý pátek na 

stránkách školy. 
Od pondělí 5. 9. 2022 se začínáme učit dle rozvrhu hodin. Ten je zveřejněn na 

stránkách školy. V Bakaláři máte konečné časy vyučování. Proto, prosím, 
sledujte i zprávy v Bakaláři. 

Na spolupráci v novém školním roce se těší S. Stuchlíková a N. Horáková. 


