
Plán na 38. školní týden (15. – 19. 5. 2023) 
Čj – Stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice. Práce na PL. 

Učebnice str. 115-117. V pondělí 15. 5. – test – opakování učiva o 
podstatných jménech. 
Čtení – „Zločin v říši pohádek“. „Potíže s Čaroslečnou“. Uč. str. 124-127. 

Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 48-49. PS str. 44-45. Pracovní listy. Pravidelně 
si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Zlomky. Uč. str. 16-18. Přímá úměrnost. Uč. str. 16-18. 
Geometrie – Obvody geometrických obrazců. Obsah obdélníku. Uč. str. 22-23. 
Přv – Minerály x horniny … dokončení. Uč. str. 32-33. Test – minerály a 

horniny – ve čtvrtek 18. 5. 
Vl – Služby. Kulturní instituce. Uč. str. 40-41. 
Hv – Taktování. Diktát not. W. A. Mozart – život a dílo … dokončení. Poslech 

– Malá noční hudba. Kdyby byl Bavorov. Náchodský zámeček. 
 

• Tento týden změna: Ve čtvrtek 5. hodina – Přv, pátek 4. hodina – Čtení. 
• Čtvrtek 18. 5. – skupinka pí. učitelky Jírové bude mít 2 hodiny pracovní 

činnosti. Půjdou školní kuchyňky. Každý si přinese: prkénko, malý 
nožík, 1 mrkev, čtvrtinu okurky, párátka, krabičku na vyrobené dobroty. 

• Skupinka pí. učitelky Kynčlové bude mít tento týden 2 hodiny 
informatiky (v dalším týdnu se to zase otočí). 

• Ve čtvrtek 18. 5. – školní kolo poznávání rostlin. 
• V pátek 19. 5. proběhne sportovní den s TAJV – zúčastní se ho 10 

vybraných žáků naší třídy. 
• Od konce května budou děti prezentovat své oblíbené místo v ČR formou 

referátu. V sešitu na vlastivědu budou mít vlepenou osnovu, podle které 
se budou držet (viz informace v Bakalářích). 

• Termín zkoušek z dopravní výchovy – 9. 6. 2023. 
• Noste, prosím, papírové kapesníčky … kdo ještě toto pololetí nedonesl. 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 



Plán na 37. školní týden (8. – 12. 5. 2023) 
Pondělí 8. 5. – Státní svátek. 
Čj – Podstatná jména rodu mužského – procvičování. Učebnice str. 109-112. 

Práce na PL. Ve čtvrtek 11. 5. – test – opakování učiva o podstatných 
jménech. 
Čtení – „Hugo a Vánoce pod psa“ … přinést knížku ve čtvrtek 11. 5. 
(budeme číst společně). 

Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 48. PS str. 44. Pracovní listy. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Zlomky. Obvody geometrických obrazců – uč. 3. díl – str. 12-13, 15-17. 
Geometrie – Rovnoběžníky … přesunuto uč– str. 10-11. 
Přv – Minerály x horniny. Uč. str. 32-33 
Vl – Průmysl a nákladní doprava – test – v úterý 9. 5. 
Hv – Voláme sluníčko. Taktování. Diktát not. W. A. Mozart – život a dílo. 

Poslech – Malá noční hudba. 
 

• Procházejte s dětmi dopravní výchovu – předpisy, značky, křižovatky … 
na internetu jistě najdete spoustu informací, stránek, za kterých můžete 
čerpat. Termín zkoušet – květen. Bude ještě upřesněno. 

• Noste, prosím, papírové kapesníčky … kdo ještě toto pololetí nedonesl. 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 36. školní týden (1. – 5. 5. 2023) 
Pondělí 1. 5. – Státní svátek. 
Čj – Podstatná jména rodu mužského – řazení ke vzorům, vzory „PÁN, HRAD, 

MUŽ“. Učebnice str. 100-105. Práce na PL. 
Čtení – Čítanka – str. 118 „Kouzla a čáry.“ Mimočítanková četba – „Hugo 
a Vánoce pod psa“ … přečíst 11. kapitolu – do čtvrtka 4. 5. 

Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 47–48. PS str. 43. Pracovní listy. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Zlomky. Obvody geometrických obrazců. Uč. 3. díl str. 12-13. 



Geometrie – Rovnoběžníky uč. str. 10-11. 
Přv – V pátek 5. 5. – test – neživá příroda – vzduch, voda +koloběh vody. 

Minerály (nerosty) a horniny. Půda. Slunce. Nové: Minerály x horniny. 
Vl – Průmysl a nákladní doprava, uč. str. 38-39 … dokončení. 
Hv – Voláme sluníčko. Taktování. Diktát not. 
 

• Ve středu 3. 5. jedeme do Nové Paky – Tv Akademie. Vybíráme 30,- Kč. 
(10,- Kč – vstupné, 20,- Kč – BUS.) Zpět půjdeme pěšky. Proto je nutné 
oblečení do každého počasí. 

• V pátek 5. 5. se budeme fotografovat. Budete-li chtít, děti se mohou 
fotografovat samostatně i ve skupinkách. V případě, že budete mít o tyto 
fotografie zájem, napište do čtvrtka na lísteček složení skupinek, zda 
samostatné foto ano či ne a počet kusů jednotlivých fotografií. 

• Procházejte s dětmi dopravní výchovu – předpisy, značky, křižovatky … 
na internetu jistě najdete spoustu informací, stránek, za kterých můžete 
čerpat. Termín zkoušek – květen. Bude ještě upřesněno. 

• Již jsme s pí. uč. Novotnou naplánovaly školní výlet – 1. června – 
Harrachov – program: sklárny, hornické muzeum, Mumlavské 
vodopády. 

• 18. 5. – školní kolo poznávání rostlin. Příští týden děti dostanou seznam 
pro domácí přípravu. 

• Noste, prosím, papírové kapesníčky … kdo ještě toto pololetí nedonesl. 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 35. školní týden (24. – 28. 4. 2023) 
Čj – Podstatná jména rodu ženského, středního – doplňovačky, diktát. Podstatná 

jména rodu mužského – řazení ke vzorům, vzor „PÁN, HRAD“. Učebnice 
str. 96-102. 
Čtení – Čítanka – str.118 „V přírodě na jaře.“ Mimočítanková četba – 
„Hugo a Vánoce pod psa“ … přečíst 10. kapitolu – do čtvrtka 27. 4. 
Sloh – Dopis – uč. str. 90. 



Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 46-47. PS str. 42. Pracovní listy. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Milion – početní výkony s přirozenými čísly. Uč. 3. díl – str. 3-5 + 7-9. 
Zlomky. Uč. 3. díl – str. 12-13. 

Geometrie – Středa 26. 4. – test pro vylepšení známek – ten minulý se 
některým opravdu nepovedl. 

Přv – Neživá příroda – Voda – koloběh vody. Minerály (nerosty) a horniny. 
Půda. Slunce. 

Vl – Průmysl a nákladní doprava – uč. str. 38-39 … dokončení. V pondělí 24. 3. 
– test – naleziště nerostných surovin v ČR (místa kde), zemědělské plodiny 
– hory, vysočiny, nížiny… 

Hv – Bohuslav Martinů – zápis. Uč. str. 55. Hudební dílna … přesunuto. 
 

• Na Vv si děti přinesou bílý permanentní fix. 
• V úterý odjíždí vybraní chlapci na turnaj McDonald´s Cup ve fotbale. 
• Děti ze skupinky pí. uč. Jírové si přinesou na čtvrtek provázek. Viz foto 

ve skupině WhatsApp. V pátek odjíždí vybrané děti do Jičína na 
štafetový závod. 

• Tento týden bude přehozená Přírodověda s Vlastivědou: Přv – úterý a 
pátek, Vl – pondělí … budeme psát test. 

• Procházejte s dětmi dopravní výchovu – předpisy, značky, křižovatky … 
na internetu jistě najdete spoustu informací, stránek, za kterých můžete 
čerpat. Termín zkoušek – květen. Bude ještě upřesněno. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 34. školní týden (17. – 21. 4. 2023) 
Čj – Podstatná jména rodu ženského – doplňovačky, diktát. Podstatná jména 

rodu mužského – řazení ke vzorům, vzor PÁN. Učebnice str. 96-99. 
Čtení – Čítanka – str. 118. „V přírodě na jaře.“ 
Sloh – Reportáž z Krkonoš – zimní sporty. 

Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 45-46. PS str. 41. Pracovní listy. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 



M – Milion – zápis čísel, rozklad čísel, porovnávání. Početní výkony 
s přirozenými čísly. Uč. 3. díl – str. 3-5, 7-9. 

Přv – Neživá příroda – Voda – na pondělí si přinést uzavíratelný sáček – objem 
okolo 1 litru – budeme tvořit model koloběhu vody v přírodě. Učebnice 
str. 30-31. 

Vl – Průmysl a nákladní doprava, uč. str. 38-39 … přesunuto. 
Hv – Bohuslav Martinů – zápis. Uč. str. 55. Hudební dílna. 
 

• V úterý 18. 4. 2023 – druhá část individuálních třídních schůzek. 
Dostavte se do naší 4. třídy dle toho, jak jste se zapsali časového 
harmonogramu v aplikaci MS Teams. 

• Na Pv si děti ze skupiny pí. uč. Jírové přinesou 5 špejlí a modelínu. 
Budou tvořit dopravní značky. 

• V pátek 21. 4. 2023 – projektový den – „Den Země“ – téma: KRNAP – 
výročí 60 let od založení. Naše téma: Sportovci, kteří pochází z Krkonoš. 
Na čtvrtek si každý přinese informace o jednom krkonošském sportovci, 
kterého si vybral (odkud pochází, disciplína, úspěchy, medaile, 
zajímavosti…). 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 33. školní týden (10. – 14. 4. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Podstatná jména rodu 

ženského a středního – opakování – doplňovačky, pracovní listy, diktát. 
Podstatná jména rodu mužského – řazení ke vzorům. Učebnice str. 95. 
Čtení – Čítanka – str. 116-117 „V přírodě na jaře“ (reportáž). 

Aj – Lekce 5 – Camping. U str. 44–45. PS str. 40. Pracovní listy. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Přineste si, prosím, 3. díl matematiky!! Uč. str. 41-42, 44-45. 
Geometrie – Rýsujeme obdélník a čtverec. Osa úsečky. Uč. str. 43, 48 – celý 

týden geometrie. V pátek 14. 4. 2023 – Test – obdélník, čtverec trojúhelník – 
rýsuj a vypočítej obvod, trojúhelníková nerovnost, osa úsečky. 

Přv – Neživá příroda – Vzduch, půda, Slunce – dokončení. Uč. str. 30-31. 



Vl – Průmysl a nákladní doprava. Uč. str. 38-39. 
Hv – Bohuslav Martinů uč. str. 55. Hra na tělo. 
 

• V úterý 11. 4. 2023 – první část individuálních třídních schůzek. 
Dostavte se do naší 4. třídy dle toho, jak jste se zapsali časového 
harmonogramu v aplikaci MS Teams. 

• Ve středu jedou vybraní chlapci na turnaj ve vybíjené … viz lísteček, 
který dostali. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

 
Krásné Velikonoce 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 32. barevný týden (3. – 7. 4. 2023) 
Čj – Podstatná jména rodu ženského – vzory, pravopis, Rod střední a ženský – 

shrnutí. Procvičování. Diktát. 
Čtení – Mimočítanková četba – „Hugo a Vánoce pod psa“ … přečíst 9. 
kapitolu – do pondělí 3. 4. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 42-43. PS str. 38. Pracovní listy k článku 
v učebnici. Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. Projekty se 
vám moc povedly. 

M – Procvičování. Obvod čtverce a obdélníku – uč. str. 43 + 51-52. 
Přv – Neživá příroda. Vzduch, půda, Slunce, horniny a nerosty. Uč. str. 30-31. 
Vl – Nerostné suroviny + zemědělské plodiny … Test úterý 4. 4. 2023. 
Hv – Písňová forma – jednodílná, dvoudílná. Rondo. Pějme píseň dokola. 

Marjánko, Marjánko. 
 

• Tento předvelikonoční týden vyhlašujeme barevnou výzvu. Každý den se 
pojďme ustrojit do jiné barvy – modré pondělí, žluté úterý a červená 
středa. Moc děkujeme všem, kdo se zapojí. 



• Hodiny čtení a Hv jsou zase na svém místě. 
• Na Vv přinést 6 vyfouklých vajíček. 
• V úterý 4. 4. 2023 se konají mimořádné třídní schůzky. Viz informace 

v Bakalářích. 
• Ve čtvrtek 6. 4. máme velikonoční prázdniny. Ve škole se opět sejdeme 

až v úterý 11. 4. 2023. 
• 11. a 18. 4. se konají individuální třídní schůzky. Zapisujte se, prosím, 

do rozpisu v aplikaci MS Teams (v případě jakýchkoli komplikací, 
dotazů mě neváhejte kontaktovat). 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

 

Krásné 
Velikonoce 
Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. školní týden (27. – 31. 3. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie, pravopis, přiřazování 

k jednotlivým vzorům. Podstatná jména rodu ženského – vzory RŮŽE, 
PÍSEŇ, KOST. Učebnice str. 87-92. 
Čtení – Čítanka – str. 113-117 „V přírodě na jaře“. Reportáž … hodiny 
čtení budou pozměněny … pondělí a úterý (místo Hv). 
Mimočítanková četba – „Hugo a Vánoce pod psa“ … přečíst 9. kapitolu – 
do pondělí 3. 4. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 42-43. PS str. 38. Pracovní listy lekce 4. 
V úterý si na projekt přineste obrázek vylosovaného zvířete (asi 10x10cm 
– nakreslený nebo vystřižený z časopisu). Pravidelně si opakujte probraná 
slovíčka a věty. 



M – Procvičování – Uč. str 53-56. Ve středu 29. 3. – test – písemné násobení a 
dělení, převody jednotek délky, hmotnosti, zaokrouhlování čísel, rovnice. 
Učebnice str. 41-42, 44-45. 

Geometrie – Rýsujeme čtverec, obdélník. Obvod čtverce a obdélníku. – uč. str. 
43 + 51-52. Pátek 31. 3. 2023. 

Přv – Živočichové našich lesů + živočichové v zimě. Uč. str. 25-26. Test – 
pátek 31. 3. – rozdělení obratlovců a specifikace jednotlivých skupin 
živočichů (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), les – jednotlivá patra 
lesa, význam lesa + živočichové našich lesů. 

Vl – Nerostné suroviny … zpracování nerostných surovin. Uč. str. 37. 
Hv – Písňová forma – jednodílná, dvoudílná. U – str.50. Kolik je na světě věcí. 

Uč. str. 46-47. Test – pojmy – tónina – dur, moll, akord, stupnice, 
posuvky, polka, valčík … hudební výchova přeložena na čtvrtek 30. 3. 

 
• V úterý 28. 3. 2023 … pojedou vybrané dívky na turnaj ve vybíjené – viz. 

lísteček. 
• Prosím o uhrazení částky za bruslení (ti, kdo ještě nemají zaplaceno) … 

děti si psaly do notýsku. 
• 11. a 18. 4. se konají individuální třídní schůzky. Od příštího týdne se 

můžete zapisovat do rozpisu v aplikaci MS Teams (v případě jakýchkoli 
komplikací, dotazů mne neváhejte kontaktovat). 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO  
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 30. školní týden (20. – 24. 3. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Podstatná jména rodu 

ženského – vzor RŮŽE, PÍSEŇ. Učebnice str. 81-88. 
Čtení – Čítanka – str. 112-115 „V přírodě na jaře“. Mimočítanková četba – 
„Hugo a Vánoce pod psa“ … budeme číst společně ve škole – ve čtvrtek 
23. 3. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 41-43. PS str. 37-38. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 



M – Jednotky hmotnosti, objemu, času. Uč. str 45, 47-48. Rovnice. 
Procvičování uč. str 53-54, příprava na test. Uč. str. 41-42, 44-45. 

Geometrie – Rýsujeme trojúhelník. Obvod trojúhelníku uč. str. 46. Uč. str. 25, 
pátek 24. 3. 

Přv – Stromové patro lesa – listnaté stromy dokončení. Význam lesa. Uč. str. 
22-24. Procvičování – živočichové – obecné informace, les – příprava na 
test. 

Vl – Nerostné suroviny – těžba, zpracování nerostných surovin. Uč. str. 37. 
Hv – Písňová forma – jednodílná, dvoudílná. Křížky, béčka. Uč str. 50. Kolik je 

na světě věcí. Uč. str. 46-47. 
 

• Na čtvrtek 23. 3. přinést knížku „Hugo a Vánoce pod psa“ … budeme 
číst společně. 

• Ve čtvrtek 23. 3. je den vody – navštívíme čističku odpadních vod ve 
Staré Pace. Na sebe oblečení i do nepohody. (Ze školy budeme odcházet 
cca 8:30 hod.). 

• Skupinka pí. uč. Jírové si na Pv přinese: bílou nit, jehlu a trochu vaty. 
• Za bruslení bude vrácena poměrná částka dle docházky: 

1-2 lekce … 135,- Kč 
3-4 lekce … 270,- Kč 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO  
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 29. školní týden (13. – 17. 3. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Podstatná jména rodu 

ženského – vzor ŽENA, RŮŽE. Učebnice str. 79-84. 
Čtení – Čítanka – str. 78-79 „Přátelství je někdy víc než láska.“ 
Mimočítanková četba – „Hugo a Vánoce pod psa“ … budeme číst společně 
ve škole – pondělí 13. 3. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 40-41, PS str. 37 a 39. Test unit 4 – čtvrtek 
16. 3. Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Jednotky délky, hmotnosti, objemu. Rovnice. Uč. str. 41-42, 44-45. 



Geometrie – Rýsujeme trojúhelník, trojúhelníková nerovnost. Uč. str. 25, 33 – 
pátek 17. 3. 

Přv – Procvičování – živočichové. Nové: stromové patro lesa – dokončení. Uč. 
str. 22-24. 

Vl – Nerostné suroviny. Uč. str. 36-37. 
Hv – Posuvky – křížky, béčka. Uč. str. 28. Široký, hluboký. Uč. str. 38. 
 

• Na Vv si děti přinesou fixy, pastelky, lepidlo, provázek nebo stužku 
(stačí zbytky). 

• Na pondělí 13. 3. přinést knížku „Hugo a Vánoce pod psa“ … budeme 
číst společně. 

• Vybíráme 500,- Kč na kroužky – sportovní hry … do pátku 17. 3. 
• Od pondělí 13. 3. platí stálý rozvrh hodin (skončilo bruslení). Je nutné 

přinést věci na Tv. 

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

Po Čj M Přv Čt  Vv Vv 

Út Čj Aj Čj Aj M Vl Hv   

St Čj M Aj M Aj TV    

Čt Čj M Pv Inf Pv Inf Čt   

Pá M Čj Aj Čj Aj Přv Tv   
 

• Ve čtvrtek 16. 3. a v pátek 17. 3. – změna rozvrhu hodin kvůli dopravní 
výchově. Angličtina bude přesunuta na čtvrtek. 
Čtvrtek      Čj/Aj     Aj/Čj      Pv/Inf    Inf/Pv         Čt 
Pátek           M          Čj      Dopravní výchova      Tv? 

• Ve středu 15. 3. proběhne beseda pro rodiče – „Strava a školní 
úspěšnost“ … od 15:30 hod v učebně č. 62. 

• Za bruslení bude vrácena poměrná částka dle docházky: 
1-2 lekce … 135,- Kč 
3-4 lekce … 270,- Kč 

• Prosím o důsledné omlouvání absence do BAKALÁŘŮ!! (zkontrolujte a 
případně omluvte). 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO  



 
 
 
 
 
 
 

Plán na 28. školní týden (6. – 10. 3. 2.2023) 
27. 2. – 3. 3. 2023 … JARNÍ PRÁZDNINY 

Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Slovní druhy. Vzory 
podstatných jmen rodu středního – opakování. Vzory podstatných jmen 
rodu ženského. Třídění. Učebnice str. 78-84. 
Čtení – Mimočítanková četba – „Hugo a Vánoce pod psa“ … práce s 6. 
kapitolou. Čítanka str. 74-75. 

Aj –Lekce 4 – Wild animals. U str. 39-40, PS str. 35-36. Pracovní listy lekce 4. 
Vzhledem k velké nemocnosti dětí před jarními prázdninami je plán 
stejný jako na konci února. 
Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem – procvičování. Závislost a 
vztahy mezi čísly. Jednotky délky a hmotnosti. Uč. str. 37, 40-42, 44-45. 

Přv – Ekosystém les – rostliny. Lesní patra – specifikace. Uč. str. 17-21. 
Vl – Nerostné suroviny. Uč. str. 35-36 … přesunuto. 
Hv – Stupnice. Tónina. Mravenčí ukolébavka … přesunuto. 
 

• Přečíst 6. kapitolu knížky „Hugo a Vánoce pod psa“ … do pondělí 6. 3. 
2023. 

• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí 
500,- Kč na kroužky – sportovní hry, dramatický kroužek 

• Ve středu 8. 3. – poslední lekce bruslení. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY 
Vaše ZO  

 
 
 
 



 
 
 

Plán na 26. školní týden (20. – 24. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Slovní druhy. Vzory 

podstatných jmen rodu středního. Učebnice str. 72-78. 
Čtení – Mimočítanková četba – „Hugo a Vánoce pod psa“ … práce s 5. 
kapitolou. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 39-40, PS str. 35-36. Pracovní listy lekce 4. 
Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Písemné násobení dvojciferným činitelem. Uč. str. 35-37. 
Přv – Ekosystém les – rostliny. Lesní patra. Uč. str. 17-21. 
Vl – Nerostné suroviny. Uč. str. 35. 
Hv – Stupnice. Tónina. Mravenčí ukolébavka … přesunuto. 
 

• Přečíst 5. kapitolu knížky „Hugo a Vánoce pod psa“ … do pondělí 20. 2. 
2023. 

• Na Vv přinést zrcátko (aby se v něm děti viděly). 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí 

500,- Kč na kroužky – sportovní hry, dramatický kroužek 
• 21. 2. poznávání živočichů. 
• Ve středu 22. 2. – 3. lekce bruslení. 
• V pátek 24. 2. proběhne v případě příznivého počasí sportovní den. 
• 27. 2. – 3. 3. 2023 … Jarní prázdniny. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO  
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 25. školní týden (13. – 17. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Slovní druhy.  Vzory 

podstatných jmen rodu středního. Učebnice str. 67-73. 
Čtení – Čítanka – str. 72-75 „Ve světě fantazie“. 



Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 38-39. PS str. 34. Pracovní listy lekce 4. 
Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Slovní úlohy. Uč. str. 30-33 … procvičování. Opakování písemné operace, 
násobení a dělení 10, 100, 1000, převádění jednotek délky, objemu. Test – 
středa 15. 2. 

Geometrie – Trojúhelník, čtverec, obdélník. Trojúhelníková nerovnost. 
Pravoúhlý trojúhelník. 

Přv – Potravní vazby. Ekosystém les – rostliny. Lesní patra. Uč. str. 17-21. 
Vl – Zemědělství. Uč. str. 35. 
Hv – B. Smetana, J. Strauss … zápis do sešitu. Leoš Janáček – dílo. Mravenčí 

ukolébavka. 
 

• Na Vv si děti přinesou černý fix + barevné fixy nebo pastelky. 
• Skupinka pí. uč. Jírové si na Pv přinese: 2 roličky od toaletního papíru, 

příborový nůž, igelitový sáček. 
• Přečíst 5. kapitolu knížky „Hugo a Vánoce pod psa“ … do pondělí 20. 2. 

2023. 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí 

500,- Kč na kroužky – sportovní hry, dramatický kroužek 
• Ve středu 15. 2. – 2. lekce bruslení. 
• V pátek 17. 2. proběhne od 13 hod v tělocvičně školy karneval. Téma 

bude Pravěk. Od pondělí 13. 2. budou naši „deváťáci“ prodávat 
vstupenky a lístky do tomboly. Vstupenka 20,- Kč (bude zakoupen pro 
každého zákusek). Tombola 5,- Kč. Předpokládaný konec karnevalu pro 
1. stupeň je v 16 hod. 

• 20. – 24. 2. poznávání živočichů – seznam živočichů rozdám dětem, 
které budou mít zájem se školního kolo zúčastnit. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO  
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 24. školní týden (6. – 10. 2. 2023) 



Čj – Podstatná jména – skloňování, mluvnické kategorie. Slovní druhy. Vzor 
„Město“. Učebnice str. 66-68. 
Čtení – Čítanka – str. 69-71 „Ve světě fantazie“. Mimočítanková četba – 
;„Hugo a Vánoce pod psa“ … pondělí 6. 2. 

Aj – Lekce 4 – Wild animals. U str. 36-37. PS str. 32-33. Pravidelně si 
opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Slovní úlohy. Uč str. 30-33. 
Geometrie – Obdélník, čtverec … Uč. str. 12 – pátek 10. 2. 2023. 
Přv – Živočichové – obratlovci – specifikace jednotlivých skupin živočichů. 

Bezobratlí … dokončení. Potravní vazby. Druhy živých organismů. Uč. 
str. 16-17. 

Vl – Půda a zemědělství. Uč. str. 34-35. 
Hv – Polka, valčík. B. Smetana, J. Strauss. Valčíček uč. str. 42-43. 
 

• Ve 2. pololetí se mění časová dotace hodin vlastivědy a přírodovědy – 
přírodověda – 2 hodiny, vlastivěda – 1 hodina…viz nový rozvrh hodin. 

• Od středy 8. 2. budou děti chodit v rámci Tv bruslit. Po dobu bruslení 
bude pozměněn rozvrh hodin. Odjezd 9:30 hod., návrat cca 11:45 hod. 
S sebou: učení dle rozvrhu hodin, brusle, helma, silné rukavice, 
nějakou dobrotu na přestávku. 

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

Po Čj M Přv Čt  Vv Vv 

Út Čj Aj Čj Aj M Vl Hv   

St Čj M BRUSLENÍ    

Čt M Aj M Aj Pv Inf Pv Inf Čj   

Pá M Čj Aj Čj Aj Přv Čj   
 

• Na Vv si děti přinesou černý fix + barevné fixy nebo pastelky. 
• Přečíst 4. kapitolu knížky „Hugo a Vánoce pod psa“ … do pondělí 

6. 2. 2023. 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí 

500,- Kč na kroužky – sportovní hry, dramatický kroužek 
40,- Kč na výstavu kočárků a starých aut 

• V úterý 7. 2. proběhne beseda pro rodiče – „Bezpečný kyberprostor“ … 
viz pozvánka v notýsku. 



• Ve čtvrtek 9. 2. 2023 jdeme na výstavu kočárků a panenek, a do muzea 
aut. Sejdeme se ve třídě. Je nutné oblečení do každého počasí. Jdeme 
pěšky. S sebou batůžek s pitím, svačinu, penál, kapsičku. 

• V pátek 17. 2. proběhne od 13 hod v tělocvičně školy karneval. Téma 
bude Pravěk. 

• 20. – 24. 2. poznávání živočichů – seznam živočichů rozdám dětem, 
které budou mít zájem se školního kola zúčastnit. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 
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Plán na 23. školní týden (30. 1. – 3. 2. 2023) 
Čj – Slovesa – procvičování, opakování. Podstatná jména – skloňování, 

mluvnické kategorie. Slovní druhy. Učebnice str. 61-65. 
Čtení – Čítanka – str. 46-51 „Když začal středověk.“ Mimočítanková četba 
– „Hugo a Vánoce pod psa“. 

Aj – Space Explorers 2. U str. 34-35. PS str. 30-31. Pravidelně si opakujte 
probraná slovíčka a věty. 

M – Pamětné násobení a dělení. Procvičování. Slovní úlohy. Vybraná cvičení – 
str. 20-32. 

Přv – Živočichové – obratlovci – specifikace jednotlivých skupin živočichů. 
Bezobratlí … dokončení. 

Vl – Vodstvo – opakování – Test – pondělí 30. 1. 2023. 
Hv – Opakování písniček. Široký, hluboký. 
 

• Přečíst 4. kapitolu knížky „Hugo a Vánoce pod psa“ … do pondělí 6. 2. 
2023. 

• V úterý 31. 1. 2023 bude dětem předán výpis vysvědčení. V Bakalářích 
potvrďte, že jste vysvědčení viděli. 

• Skupinka pí. učitelky Jírové si přinese látku asi 10 x 10 cm, 3 knoflíky 
s dvěma dírkami, nit a jehlu. 



• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí a 500,- Kč na 
kroužky – sportovní hry, dramatický kroužek. 

• Pátek 3. 2. 2023 jednodenní pololetní prázdniny (ve škole se opět 
uvidíme 6. 2. 2023). 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 
• Co nás již brzy čeká? 

V úterý 7. 2. proběhne beseda pro rodiče – „Bezpečný kyberprostor“. 
Od středy 8. 2. budou děti chodit v rámci Tv bruslit. Po dobu bruslení 
bude pozměněn rozvrh hodin. Odjezd 9:30 hod., návrat cca 11:45 hod. 
S sebou: brusle, helma, silné rukavice. 
V pátek 17. 2. proběhne od 13 hod. v tělocvičně školy karneval. Téma 
bude Pravěk. 
20. – 24. 2. poznávání živočichů – seznam živočichů rozdám dětem, 
které budou mít zájem se školního kola zúčastnit. 
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Plán na 22. školní týden (23. – 27. 1. 2023) 
Čj – Slovesa – Časování sloves – čas přítomný, budoucí, minulý. Učebnice str. 

55-61. 
Čtení – Čítanka – str. 44-47 „Když začal středověk“. Mimočítanková četba 
– „Hugo a Vánoce pod psa“. 

Aj – Let´s explore Britain. Space Explorers 2. U str. 32-35, PS str. 28, 30-31. 
Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Pamětné násobení a dělení. Uč. str. 20-24 + 14-17. 
Přv –Živočichové – obratlovci – specifikace jednotlivých skupin živočichů. 

Bezobratlí. 
Vl – Vodstvo – přítoky našich velkých řek, vodní nádrže, povodí, úmoří, práce 

s mapou. Počasí a podnebí … dokončení. Práce s mapou. 
Hv – Stupnice C-dur. Diktát not. Zápis Leoš Janáček. Polka. Ten chlumecký 

zámek … přesunuto. 
 



• Pondělí 16. 1. přinést do školy knížku od Ježíška “Hugo a Vánoce pod 
psa“ … budeme číst společně (většina by měla mít knížku ve škole). 

• Pondělí 23. 1. – půjdeme místo výtvarné výchovy do Nové Paky na zimní 
stadion, kde se koná „Olympiáda dětí a mládeže“. Tam i zpět půjdeme 
pěšky. Nutné je proto teplé oblečení a pohodlná obuv. Ti, kdo by 
případně potřebovali zůstat v Nové Pace, musí přinést lísteček, že je 
mohu pustit samotné. Můžete též poslat zprávu do Bakalářů. 

• Čtvrtek 26. 1. 2023 – pololetní pedagogická rada. 
• Čtvrtek 26. 1. 2023 – skupinka pí. učitelky Kynčlové bude mít 2 hodiny 

pracovní činnosti. Půjdou školní kuchyňky a udělají si chlebíčky 
s vaječnou pomazánkou. Ingredience koupí paní učitelka a rozpočítá 
částku za nákup na každé dítě. 

• Skupinka pí. učitelky Jírové bude mít tento týden 2 hodiny informatiky 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby na 2. pololetí. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 
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Plán na 21. školní týden (16. – 20. 1. 2023) 
Čj – Slovesa – zvratná, jednoduché a složené tvary sloves. Časování sloves – 

čas přítomný. Učebnice str. 53-57. 
Čtení – Čítanka – str. 44-47 „Když začal středověk“. 
Sloh – Uč. str. 52 – vypravování podle obrázkové osnov. 

Aj – My bedroom. U str. 30-31. PS str. 26 a 29. 20. 1. – Test lekce 3. 
Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Zaokrouhlování čísel. Sčítání a odčítání zpaměti, písemně. Uč. str. 10-16. 
Práce na PL. 

Přv –Živočichové – obratlovci – specifikace jednotlivých skupin živočichů. 
Bezobratlí. 

Vl – Vodstvo – přítoky našich velkých řek, vodní nádrže, povodí, úmoří, práce 
s mapou. Počasí a podnebí. 



Hv – Stupnice C-dur. Diktát not. Zápis Leoš Janáček. Polka. Ten chlumecký 
zámek. 

 
• Pondělí 16. 1. přinést do školy knížku od Ježíška “Hugo a Vánoce pod 

psa“ – mít přečtenou 1. kapitolu – do strany 25. 
• 18. 1. návštěva knihovny – pohádka. 
• Čtvrtek 19. 1. 2023 – skupinka pí. učitelky Jírové bude mít 2 hodiny 

pracovní činnosti. Půjdou školní kuchyňky a udělají si chlebíčky 
s vaječnou pomazánkou. Ingredience koupí paní učitelka a rozpočítá 
částku za nákup na každé dítě. 

• Skupinka pí. učitelky Kynčlové bude mít tento týden 2 hodiny 
informatiky. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

 

Vaše ZO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 20. školní týden (9. – 13. 1. 2023) 
Čj – Vyjmenovaná slova – opakování – v pondělí 9. 1. test. Vlastní jména. 

Slovesa – infinitiv, slovesa zvratná, jednoduché a složené tvary sloves. 
Slovní druhy – ohebné x neohebné, procvičování. Učebnice str. 48-54. 
Čtení – Čítanka str. 44 … přesunuto. 

Aj – My bedroom. U str. 29-30. PS str. 25-26. Minitest 10. 1. – předložky 
in/on/under. Pravidelně si opakujte probraná slovíčka a věty. 

M – Čísla větší než 10 000. Porovnávání, zaokrouhlování čísel. Sčítání a 
odčítání zpaměti. Uč. 2. díl – str. 8-14. 

Přv – Živočichové – uč. str. 15-17. 
Vl – Vodstvo. Počasí a podnebí. Uč. str. 28-33. 
Hv – V tom našem mlejně … str. 37. Dynamické značky. Oktáva … přesunuto. 
 



• Ve čtvrtek 12. 1. se konají od 15:30 hod. společné třídní schůzky. 
• Skupinka pí. uč. Jírové na Pv potřebuje: 10 vatových tyčinek do uší bílé 

barvy (budou vyrábět sněhové vločky). 
• Do 16. 1. 2023 přečíst 1. kapitolu knížky, kterou dostaly děti ve škole od 

Ježíška … “Hugo a Vánoce pod psa“ (do strany 25). 
• 19. 1. 2023 – skupinka pí. učitelky Jírové bude mít 2 hodiny pracovní 

činnosti. Skupinka pí. učitelky Kynčlové bude mít tento týden 2 hodiny 
informatiky. Další týden si to děti otočí. 
Takže … 26. 1. 2023 skupinka pí. učitelky Kynčlové bude mít 2 hodiny 
pracovní činnosti a skupinka pí. učitelky Jírové bude mít 2 hodiny 
informatiky. Půjdou do školní kuchyňky a něco dobrého si tam uvaří 
(pomazánku, vytvoří chlebíčky, jednohubky). Suroviny obstarají paní 
učitelky a rozpočítají částku následně mezi děti. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 
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Plán na 19. školní týden (2. – 6. 1. 2023) 
Čj – Vyjmenovaná slova procvičování, opakování. Slovesa. Časujeme. 

Skloňujeme. Slovní druhy. Učebnice str. 45-51. 
Čtení – Čítanka str. 38-43 … přesunuto. 

Úkol!! Přečíst 30 stránek knížky, kterou dostaly děti ve škole od Ježíška … 
“Hugo a Vánoce pod psa“. 

Aj – Happy New Year! My bedroom. U str. 26–28. PS str. 23-24. Předložky 
in/on/under. 

M – Čísla větší než 10 000. Uč. 2. díl – str. 3-6. 
Přv – Živočichové – uč. str. 15-17. 
Vl – Povrch ČR – procvičování. Test: pohoří ČR … pátek 6. 1. 2023. 

Nové: Vodstvo. Uč. str. 28-33. 
Hv – Večerníček. Dynamické značky. Oktáva. 



 
• Děti si vezmou domů na vyprání věci na Tv. Nezapomeňte jim je zase 

dát hned s sebou. Bruslit budeme až od února. 
• Ve čtvrtek 12. 1. se konají od 15:30 hod. společné třídní schůzky. 
• Skupinka pí. uč. Jírové na Pv potřebuje: malou stavebnici, budou 

pracovat podle plánku. Pokud nemají, přinesou si v sáčku např. kousky 
Lega. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

 

ÚSPĚŠNÝ ROK 2023 
Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vánoční výlet do Prahy – Muzeum Karlova mostu, plavba lodí, procházka 
Prahou, vánoční trhy na Staroměstském náměstí, kde si děti mohou něco koupit. 
Sraz 6:35 hod před školou. Počítejte s návratem dětí ke škole asi v 16:30 – 17 
hod. Další informace viz lísteček, který máte doma. Oběd mají děti odhlášený. 

Úterý 20. 12. 
1. vyučovací hodinu budou mít děti vánoční angličtinu, poté bude následovat 
vánoční besídka – děti si přinesou svůj hrneček, cukroví ke svačině a dáreček 
pro kamaráda, kterého si vylosovali. Ve třídě si zazpíváme koledy, vyrobíme si 
svícínek, rozdáme si dárečky. Končit budeme jako každé úterý ve 12:30 hod. 
Na svícínek si děti přinesou: 1 zavařovací sklenici, čajovou svíčku 



21. – 22. 12. 2022 – Ředitelské volno 
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny 
 

Krásné Vánoce plné rodinné pohody 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 16. školní týden (12. – 16. 12. 2022) 
Čj – Vyjmenovaná slova po V. Časujeme. Skloňujeme. Slovní druhy. Učebnice 

str. 40-46. 
Čtení – Čítanka str. 38-43. 

Aj – Lekce 3 – My bedroom (nová slovní zásoba). U str. 26-27. PS str. 22-23. 
Opakujte si všechna probraná slovíčka. 

M – Čísla do 10 000 – procvičování. Uč. str. 45-49 … vybraná cvičení. 
Ve středu 14. 12. 2022 – test – písemné násobení, dělení, sčítání a 
odčítání. Zaokrouhlování … čísla do 10 000. 

Přv – V úterý 13. 12. test – rostliny (kořen, stonek, list, květ, plod). 
Vl – Povrch ČR. Vodstvo – řeky. Uč. str. 23-29. 
Hv – Leoš Janáček. Liška Bystrouška – uč. str. 16 … zápis. Koledy. 
 

• 19. 12. 2022 pojedeme na vánoční výlet do Prahy – Muzeum Karlova 
mostu, plavba lodí. Vstupné bude žákům uhrazeno z projektu Šablony III 
(220,- 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 Prahy. Počítejte s návratem dětí ke škole asi v 17 
hod. Vybíráme tedy 400,- Kč – doplatek dopravy + naše překvapení. 

• V pátek 16. 12. 2022 …děti dramatického kroužku pojedou do Nové Paky. 
• 21. a 22. 12. 2022 bude „Ředitelské volno“. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 



 
 
 
 
 

Plán na 15. školní týden (5. – 9. 12. 2022) 
Čj – Vyjmenovaná slova po S, V. Časujeme. Skloňujeme. Slovní druhy. 

Učebnice str. 39-41. 
Čtení – Čítanka str. 35-39 … přesunuto. 

Aj – U str. 24-26. PS str. 20-22. Test lekce 2: středa 7. 12. Opakujte si probraná 
slovíčka. 

M – Čísla do 10 000 – sčítání a odčítání do 10 000, písemné sčítání, odčítání, 
násobení a dělení do 10 000. Uč. str. 45-49 … vybraná cvičení. 
V úterý 6. 12. 2022 – test – písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání, 
zaokrouhlování, dělení se zbytkem. 

Přv – Rostliny – opylení, oplození, plod – uč. str. 11-13. 
Budeme zkoumat odlišnosti plodů ovoce – 6. 12. 2022 si přineste na 
přírodovědu: 1 jablko (malvice), 1 blumu (peckovice), 1 kuličku 
hroznového vína (bobule), papírový tácek a příborový nůž. 

Vl – Povrch ČR. Vodstvo – řeky. Uč. str. 23-29. 
Hv – Leoš Janáček. Liška Bystrouška – uč. str. 16 … přesunuto. Koledy. 
 

• Na Vv si ještě přineste fixy, pastelky. 
• 19. 12. 2022 pojedeme na vánoční výlet do Prahy – Muzeum Karlova 

mostu, plavba lodí. Vstupné bude žákům uhrazeno z projektu Šablony III 
(220,- 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 Prahy. Počítejte s návratem dětí ke škole asi v 17 
hod. Vybíráme tedy 400,- Kč – doplatek dopravy + naše překvapení. 

• 21. a 22. 12. 2022 bude „Ředitelské volno“. 
• Příští týden si vylosujeme kamaráda, kterému obstaráme pod stromeček 

malý dáreček. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 14. školní týden (28. 11. – 2. 12. 2022) 
Čj – Vyjmenovaná slova po P, S. Časujeme. Skloňujeme. Slovní druhy. 

Učebnice str. 37-41. 
Čtení – Čítanka str. 35-39. 

Aj – U str. 23-25. PS str. 19-21. Minitest – Clothes: slovíčka a věty o oblečení. 
Opakujte si probraná slovíčka. 

M – Čísla do 10 000 – sčítání a odčítání do 10 000, písemné sčítání, odčítání, 
násobení a dělení do 10 000. Uč. str. 40-49 … vybraná cvičení. 

Přv – Rostliny – květ, opylení, oplození, plod – uč. str. 11-13. 
Vl – Povrch ČR. Vodstvo – řeky. Uč. str. 23-29. 
Hv – Leoš Janáček. Liška Bystrouška – uč. str. 16 … přesunuto. 

Zkoušení písniček: Beskyde, beskyde. Na našem dvoře. Okoř. 
 

• Na Vv si přineste fixy, pastelky. 
• 1. 12. 2022 individuální třídní schůzky dle rozpisu v aplikaci MS TEAMS 

(s dětmi). 
• V pátek 2. 12. si budeme povídat o knížkách. Zapište děj knížky do 

čtenářského deníku a přineste deník i knížku do školy. (pokud ji ještě 
máte doma). 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 13. školní týden (21. – 25. 11. 2022) 
Čj – Vyjmenovaná slova po P. Procvičování probraného učiva. Příprava na test. 

Uč str. 36-38. Ve středu 23. 11. test z českého jazyka – vyjmenovaná slova 
po B, L, M, pravopisné chytáky, předpony, mluvnické kategorie sloves, 
podstatných jmen, slovní druhy, párové souhlásky. 
Čtení – Čítanka str. 32-34. 

Aj – U str. 21-22. PS str. 17-18. Opakujte si probraná slovíčka 



M – Čísla do 10 000 – sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti, zaokrouhlování, 
písemné sčítání a odčítání.  Uč. str. 36-40 + Práce na PL. 

Přv – Rostliny – semenné rostliny –list, květ, opylení, oplození, plod –  
uč. str. 11-13. 

Vl – Orientace v krajině … dokončení – uč. str. 18-22. V pátek 25. 11. test 
z vlastivědy – mapy a plány, měřítko, značky na mapě, orientace v krajině, 
směrová růžice, světové strany. Nové: Povrch ČR. 

Hv – Leoš Janáček. Liška Bystrouška – uč. str. 16 … dokončení. 
Zkoušení písniček: Beskyde, Beskyde. Na našem dvoře. Okoř. 

 
• Na Vv si přineste jehlu a bavlnku nebo nit (bílá + různé barvy), špendlík 

s hlavičkou. 
• Skupina pí. uč. Kynčlové si na Pv přinese 5 piškotů, kousek vaty a kousek 

černé vlny. 
• 24. 11. individuální třídní schůzky dle rozpisu v aplikaci MS TEAMS 

(s dětmi). 
• 25. 11. Vás všechny zveme na slavnostní rozsvícení vánočního 

stromečku. Je připravený zábavný program. Vystoupí sborový zpěv pod 
vedením pí. uč. Krausové a taneční kroužek pod vedením pí. uč. 
Jelínkové. Před vystoupením proběhnou tradiční vánoční trhy, kde si 
budete mít možnost zakoupit výrobky žáků naší školy. 

• Na konci listopadu si budeme povídat o knížkách. Čtěte tedy další knížku. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 12. školní týden (14. – 18. 11. 2022) 
17. 11. – státní svátek + 18. 11. – ředitelské volno. 

Čj – Vyjmenovaná slova po M. Předpony, bě x bje, zdvojené souhlásky. 
Učebnice str. 32-35. 
Čtení – Čítanka str. 30-31. 



Aj – U str. 14-15. PS str. 9-10. Test lekce 1 ve středu 16. 11. Opakujte si 
probraná slovíčka. 

M – Čísla do 10 000 – rozklad a porovnávání čísel. Uč. str. 30-34 + Práce na PL. 
Přv – Rostliny – semenné rostliny – kořen, stonek, list, květ, plod – uč. str. 11-13. 
Vl – Orientace v krajině. Uč. str. 18-22. 
Hv – Leoš Janáček. Liška Bystrouška. Uč. str. 16. 
 

• Na Vv si přineste jehlu a bavlnku nebo nit (bílá + různé barvy), kousek 
polystyrenu, špendlík s hlavičkou. 

• Zapište se, prosím, kdo jste tak ještě nečinili, do rozpisu na třídní schůzky 
v aplikaci MS TEAMS. 

• Na konci listopadu si budeme povídat o knížkách. Čtěte tedy další 
knížku. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 11. školní týden (7. – 11. 11. 2022) 
Čj – Vyjmenovaná slova po B, L, M. Předpony – procvičování. Mluvnické 

kategorie sloves, podstatných jmen. Uč. str. 30-35. 
Čtení – Čítanka str. 27-29. 
Sloh – Popis osoby. 

Aj – U str. 18-20, PS str. 14-16. Opakujte si probraná slovíčka. 
M – Písemné dělení – procvičování. Písemné násobení – opakování, prověrka. 

Čísla do 10 000. Uč. str. 20, 23-28 + práce na PL. 
Geometrie – Rýsujeme rovnoběžky. Uč. str. 29 + 35. 
Přv – Rostliny – semenné rostliny – kořen, stonek, list, květ, plod – uč. str. 11-13. 
Vl – Mapy a plány. Orientace v krajině. Uč. str. 18-22. 
Hv – Dirigent, taktování, Leoš Janáček. Uč. str. 16. 
 

• Skupina pí. uč. Jírové si na Pv přinese půlky ze 3 vlašských ořechů 
(celkem 6 krásných půlek). 

• Na Vv si přineste zbytky vlny (různé barvy). 



• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Zkontrolujte, prosím, Váš přístup do aplikace MS TEAMS. Ve dnech 24. 

11. a 1. 12. se konají individuální třídní schůzky a opět se budete přes MS 
TEAMS zapisovat do časového harmonogramu. 

• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby … částku bylo nutno uhradit do 
konce října. 

• 11. 11. tradiční REJ … tentokrát s námětem HALLOWEEN. Můžete 
tedy chystat masky. 13:15 hod začínáme v tělocvičně, po té … cca po 16. 
hodině bude lampiónový průvod, kterého se děti zúčastní pouze 
s doprovodem dospělého. Žáci 9. třídy budou v tomto týdnu prodávat 
vstupenky – 10,- Kč. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 10. školní týden (31. 10. – 4. 11. 2022) 
Čj – Stavba slov. Vyjmenovaná slova po B, L. Předpony ob-, pravopis je x ě – 

procvičování. Mluvnické kategorie sloves, podstatných jmen. Uč. str. 25-28. 
Čtení – Čítanka str. 22-25. 
Sloh – „Tajemství“. 

Aj – U str. 16-17. PS str. 12-13. Opakujte si probraná slovíčka. 
M – Písemné násobení. Písemné dělení. Uč. str. 20, 23-25 + práce na PL. 
Geometrie – Rýsujeme kolmice. Rýsování kolmic, které procházejí jedním 

bodem. Uč. str. 29 + 35. 
Přv – Rostliny – vlastnosti, rozdělení, výtrusné rostliny. Semenné rostliny – 

kořen, stonek – uč. str. 10, 11. 
Vl – Armáda ČR. NATO. Mapy a plány. Uč. str. 11-17. V pátek 4. 11. – 

opakování – test – zajímavosti krajských měst, státní symboly, historické 
země ČR, sousední státy ČR, způsob řízení našeho státu, státní svátky. 

Hv – Na našem dvoře. Pojmy: hudební abeceda, stupnice C-dur, nota h, délka 
not, pomlky, sbor, kánon. Tříčtvrťový takt. Počítáme v notové osnově. 

 
• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 



• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby … částku je nutno uhradit do 
konce října. 

• 11. 11. tradiční REJ … tentokrát s námětem HALLOWEEN. Můžete 
tedy chystat masky. Po té … ca po 16. hodině bude lampiónový průvod, 
kterého se děti zúčastní pouze s doprovodem dospělého. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 9. školní týden (24. – 28. 10. 2022) 
25. – 26. 10. – Podzimní prázdniny. 

28. 10. – Státní svátek. 

Pondělí – Výlet do ZOO. Sejdeme se v 7:50 hod před školou. 
S sebou: svačina, pití, kartička pojišťovny, drobné kapesné, vhodné oblečení 

a obuv (dle počasí). 
Na vydlabávání dýní si děti vezmou příborový nůž, gumové rukavice, lžíci, 

černý fix. Budou vydlabávat ve skupinkách. 
Vrátíme se kolem 13:30 hod – oběd stihneme. Učit se již nebudeme. 

Úterý – Preventivní program – SEMIRAMIS – 3 vyučovací hodiny. 
Poslední 2 hodiny: Přírodověda – potřebujeme učebnici a sešit, 

Vlastivěda + Sloh – potřebujeme učebnici a sešit. 
 
• Prohlédněte si a podepište testy. V pondělí děti přinesou zpět do školy. 
• 25. 10. Sběr kaštanů a žaludů … 7:30 – 8:00 hod za školou. Noste, 

prosím, zvážené. 
• 25. 10. … opravný test z Hv. 
• 11. 11. tradiční REJ … tentokrát s námětem HALLOWEEN. Můžete 

tedy chystat masky. Po té … cca po 16. hodině bude lampiónový průvod, 
kterého se děti zúčastní pouze s doprovodem dospělého. 

• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 



Vaše ZO 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 8. školní týden (17. – 21. 10. 2022) 
Čj – Stavba slov. Vyjmenovaná slova. Předpony v-, ob-, vy-, vý-. Mluvnické 

kategorie sloves, podstatných jmen. Uč. str. 25-27. 
Čtení – „Žijeme spolu“ – Léčení nahluchlice … přesunuto. 
Sloh – Členění textu – uč. str. 15. 

Aj – U str. 14-15. PS str. 9-10. Test lekce 1 ve středu 19. 10. Opakujte si 
probraná slovíčka. 

M – Písemné násobení. Test – opakování ve čtvrtek 18. 10. – sčítání a odčítání 
0-1000 – písemné i pamětné, násobení a dělení – malá a velká násobilka, 
převádění jednotek délky. Porovnávání čísel, rozklady čísel. 
Zaokrouhlování. Uč. str. 18-20. Práce na PL. 

Geometrie – Vzájemná poloha přímek v rovině. Různoběžky, rovnoběžky, 
kolmice. Na pátek přinést pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou. Uč. str. – 
9, 17, 22. 

Přv – Rostliny – vlastnosti, rozdělení, výtrusné rostliny – uč. str. 9, 10. 
Vl – Praha. Česká republika – demokratický stát. Mapy a plány. Uč. str. 11-17. 
Hv – Bedřich Smetana – test. Na našem dvoře. Pojmy: sbor, kánon. Tříčtvrťový 

takt. Počítáme v notové osnově. 
 

• Vybíráme 200,- Kč (vstup + bus) na HALLOWEEN v ZOO Dvůr 
Králové. Vyrážíme 24. 10. 2022. Děti si mohou vydlabat dýni a umístit ji 
po ZOO. Bližší informace příští týden. 

• 25. 10. preventivní program – SEMIRAMIS. 
• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby … částku je nutno uhradit do 

konce října. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 



 
 
 
 
 
 

Plán na 7. školní týden (10. – 14. 10. 2022) 
Čj – Stavba slov – předpona, kořen, přípona. Předpony v-, ob-, vy-, vý-. Pádové 

otázky – zopakujte pádové otázky – v pátek 14. 10. budu zkoušet. 
Mluvnické kategorie sloves, podstatných jmen. Uč. str. 20-23. 
Čtení – Hrajeme si s piráty. „Žijeme spolu“ – Léčení nahluchlice. 
Sloh – Práce s textem – vyhledávání informací. 

Aj – U str. 12-13. PS str. 8-9. Opakujte si probraná slovíčka. 
M – Písemné násobení. Dělení se zbytkem. Uč. str. 13-19. Práce na PL. 
Přv – Rostliny – vlastnosti, rozdělení, výtrusné rostliny – uč. str. 9, 10. 
Vl – Opakování – Členění ČR. Kraje a krajská města – DÚ + test. Česká 

republika – demokratický stát. Uč. str. 11-15. 
Hv – Bedřich Smetana str. 6-7 … pokračování. Na našem dvoře. 
 

• Stále někteří nezaplatili 164,- Kč za sešity. 
• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Na Vv děti potřebují: usušené skořápky od vajec (kdo bude mít) + usušit 

listy – 10 ks. 
• Děti skupiny pí. uč. Jírové budou na Pv potřebovat: smrkovou šišku, 

vlašský ořech, 3 pistácie se skořápkou (pokud máte, jinak zajistí 
vyučující). 

• Děti skupiny pí. uč. Kynčlové budou na Pv potřebovat: 4 ks klacíků (na 
rámeček), provázek, přírodniny, podzimní ozdoby. 

• 500,- Kč za jednotlivé kroužky noste do konce října. 
• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů!! 
• Na pondělí 17. 10. máme naplánovanou exkurzi do výrobny dřevěných 

kostiček. 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 6. školní týden (3. – 7. 10. 2022) 
Čj – Stavba slov – předpona, kořen, přípona. Předpony od-, nad-, pod-, před-, 

vz-, roz-, bez-. Pádové otázky. Slovní druhy – naučte se celou řadu 
slovních druhů, jak jdou za sebou – v pátek 7. 10. budu zkoušet. Mluvnické 
kategorie sloves, podstatných jmen. Uč. str. 18-20. 
Čtení – Čítanka – str. 12-17. 
Sloh – Uč. str. 7 – vypravování, osnova příběhu … přesunuto. 

Aj – U str. 10-12, PS str. 6-8. Minitest: can/can´t. Opakujte si probraná slovíčka. 
M – Velká násobilka. Písemné + a -. Vypočítej polovinu. Slovní úlohy. Dělení 

se zbytkem. Uč. str. 10-14. Práce na PL. 
Přv – Houby – v úterý 4. 10. test … viz pracovní list + sešit. Nové: Rostliny – 

vlastnosti, rozdělení, výtrusné rostliny – Uč. str. 9, 10. 
Vl – Členění ČR. Kraje a krajská města. Uč. str. 6-10. 
Hv – Tleskej, hraj a počítej. Bedřich Smetana … str. 6-7 … přesunuto. 
 

• Vybíráme peníze za sešity … 164,- Kč – zaplaťte, prosím, do konce 
příštího týdne. 

• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Na Pv budou děti skupiny pí. uč. Jírové na výrobu podzimního skřítka 

potřebovat: malé klubíčko červené, žluté, oranžové, zelené pletací příze 
(stačí 1 barva) … děti budou vyrábět jablíčka. 

• Ve středu 5. 10. bude již 1. zkouška dramatického kroužku v novém 
složení … noste přihlášky a 500,- Kč. 

• V pátek 7. 10. bude již kroužek sportovních her – noste 500,- Kč. 
• Ve čtvrtek 6. 10. – třídní schůzky – 15:30 hod – plenární schůze 

(společné zahájení třídních schůzek panem ředitelem) v učebně č.3, po 
ukončení proběhnou třídní schůzky v naší 4. třídě. 

• V pátek 7. 10. 2022 proběhne naše první letošní společná akce – 
Drakiáda – do pondělí 3. 10. Noste vyplněné – musíme objednat buřty a 
chléb na opékání za školou. 

• Nezapomínejte, prosím, omlouvat děti do Bakalářů. 
• Na pondělí 17. 10. máme naplánovanou exkurzi do výrobny dřevěných 

kostiček. 
• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 



 
 
 
 
 
 

Plán na 5. školní týden (26. – 30. 9. 2022) 
Ve středu 28. 9. státní svátek 
Čj – Abeceda. Slovní druhy. Stavba slov – předpona, kořen, přípona. Předpony 

od-, nad-, pod-, před-. Uč. str. 16-18. 
Čtení – Čítanka – str. 10-11 + beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. 
Sloh – Uč. str. 7 – vypravování, osnova příběhu … přesunuto. 

Aj – U str. 9-10, PS str. 6-7. Opakujte si probraná slovíčka. 
M – Velká násobilka. Písemné + a -. Vypočítej polovinu. Slovní úlohy. Uč. str. 

10-11. Práce na PL. 
Přv – Rostliny – vlastnosti, rozdělení, výtrusné rostliny – Uč. str. 9, 10. 
Vl – Členění ČR. Kraje a krajská města. Uč. str. 6-10. 
Hv – Tleskej, hraj a počítej. Bedřich Smetana str. 6-7. 
 

• Vybíráme peníze za sešity … 164,- Kč. 
• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Na Pv budou děti skupiny pí. učitelky Jírové na výrobu podzimního 

skřítka potřebovat: přírodniny – listy, šípky, jeřabiny, větvičky. 
• Ve čtvrtek a v pátek od 13:00 – 13:45 budou zkoušky dramatického 

kroužku – viz zpráva v Bakalářích. 
• V pátek 30. 9. 2022 proběhne beseda s paní spisovatelkou Klárou 

Smolíkovou. Děti si mohou přinést k podpisu její knížky. Do skupiny 
WhatsApp jsem vám poslala nabídku knížek, které si mohou děti po 
besedě zakoupit. Jen, prosím, dejte do úterý vědět (napište do notýsku), o 
jaké knížky byste měli zájem, a já nahlásím. 

• Děti často zapomínají … domácí úkoly, sešity, učebnice. Prosím o 
domluvu. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 

 
 
 
 
 



 
 

Plán na 4. školní týden (19. – 23. 9. 2022) 
Čj – Opakování řad vyjmenovaných slov – významy slov. Párové souhlásky. 

Slovní druhy. Uč str. 12-14. 
Čtení – Čítanka – str. 8-9 … Ptačí stěhování. Vlaštovky … přesunuto. 
Sloh – Uč. str. 7 – vypravování, osnova příběhu … přesunuto. 

Aj – U str.7-8, PS str. 4-5. Zopakujte si probraná slovíčka. Minitest – měsíce, 
čísla. 

M – Sčítání a odčítání 0-1000. Písemné sčítání a odčítání. Opakování násobků, 
malá násobilka 6, 7, 8, 9. Jednotky délky. Násobení a dělení 10,100. Slovní 
úlohy. Uč. str. 6-8. 

Přv – Houby a rostliny. – Uč. str. 7, 8. 
Vl – Členění ČR. Kraje a krajská města. Uč. str. 5-8. 
Hv – Beskyde, Beskyde. Pomlky. 
 

• Vybíráme peníze za sešity … 164,- Kč. 
• Noste, prosím, krabičky s papírovými kapesníčky. 
• Na Vv budou děti potřebovat černý fix a pravítko. 
• Ve středu 21. 9. od 13:00 – 13:45 bude 3. zkouška dramatického 

kroužku pro děti, které ho navštěvovaly v minulém školním roce.  
1. 10. 2022 nás čeká vodnické vystoupení v rámci oslav naší školy. 

• Ve dnech 19. – 21. 9. 2022 bude probíhat sběr starého papíru a 
drobného elektroodpadu. Svázaný a zvážený papír noste na školní dvůr, 
kde nahlásíte jméno, počet kg a třídu službě z 9. třídy. 

• V pátek 23. 9. 2022 si budeme povídat o přečtených knížkách. S sebou 
knížku (pokud ji máte ještě doma) a čtenářský deník se zapsanou 
knížkou … viz informace, které jsem vám posílala do Bakalářů. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

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



Čj – Opakování učiva 3. třídy – slova s citovým zabarvením, spisovná a 
nespisovná. Opakování řad vyjmenovaných slov – významy slov. Párové 
souhlásky. Slovní druhy. Uč str. 8-11. 
Čtení – Čítanka – str. 8-9 … Ptačí stěhování. Vlaštovky. 
Sloh – Uč. str. 7 – vypravování, osnova příběhu. 

Aj – Abeceda – minitest v úterý 13. 9. U str. 6-8 názvy měsíců. PS str. 3-5 nová 
slovíčka. 

M – Opakování – Desítky x jednotky x stovky. Orientace v číselné řadě. 
Zaokrouhlování. Rozklad čísel na jednotky, desítky, stovky. Sčítání a 
odčítání 0-1000. Opakování násobků, malá násobilka. Jednotky délky. 
Násobení a dělení 10, 100. Uč. str. 5-8. 

Přv – Příroda živá a neživá – Uč. str. 6. 
Vl – Naše vlast – Česká republika – poloha ČR, sousední státy, Evropa, pojem 

světadíl, Evropská unie … zápis do sešitu. Obyvatelé české republiky. 
Členění ČR. Uč. str. 4, 5. 

Hv – Beskyde, Beskyde. Délka not. Pomlky. 
 

• Budeme vybírat peníze za sešity … děti dostanou lísteček … viz notýsek. 
• Ve středu 14. 9. od 13:00 – 13:45 bude 2. zkouška dramatického 

kroužku pro děti, které ho navštěvovaly v minulém školním roce. 
Musíme si vyzkoušet, kolik jsme toho zapomněli. 1. 10. 2022 nás čeká 
vodnické vystoupení v rámci oslav naší školy. 

• V pátek 23. 9. 2022 si budeme povídat o přečtených knížkách. S sebou 
knížku (pokud ji máte ještě doma) a čtenářský deník se zapsanou 
knížkou … viz informace, které jsem vám posílala do Bakalářů. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše ZO 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 2. školní týden (5. – 9. 9. 2022) 
Čj – Opakování učiva 3. třídy – Věta – slovo – slabika – hláska. Věta x 

souvětí, druhy vět, význam slova – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, nadřazená x podřazená. Opakování řad 



vyjmenovaných slov – významy slov. Psaní u/ú/ů. Měkké a tvrdé 
souhlásky. Uč str. 3-6. 
Čtení – Čítanka – str. 4-7 … zpátky ve škole. 
Sloh – Vyprávění o prázdninách. 

Aj – Opakování slovní zásoby. Abeceda. U str. 2-3. Hello! U str. 4-5. PS str. 2-3 
M – Desítky x jednotky x stovky. Orientace v číselné řadě. Zaokrouhlování. 

Rozklad čísel na jednotky, desítky, stovky. Sčítání a odčítání 0-1000. 
Opakování násobků. Jednotky délky. Uč. str. 3-5. 

Přv – Opakování učiva prvouky. Živá a neživá příroda, rostliny, živočichové. 
Měsíce v roce, roční období, dny v týdnu, hodiny. Uč str. 4-5 … otázky. 
Přineste si sešit na Prv ze 3. třídy!! 

Vl – Opakování učiva prvouky – můj domov, moje město, moje vlast. Naše 
vlast – Česká republika – poloha ČR, sousední státy, Evropa, pojem 
světadíl, Evropská unie. Uč. str. 3, 4. 

 
• Peníze za sešity budeme vybírat, až se vrátím do školy. 
• Ve středu 7. 9. od 13:00 – 13:45 bude zkouška dramatického kroužku 

pro děti, které ho navštěvovaly v minulém školním roce. Musíme si 
vyzkoušet, kolik jsme toho zapomněli. 1. 10. 2022 nás čeká vodnické 
vystoupení v rámci oslav naší školy. 

• V pátek 23. 9. 2022 si budeme povídat o přečtených knížkách. S sebou 
knížku (pokud ji máte ještě doma) a čtenářský deník se zapsanou 
knížkou … viz informace, které jsem vám posílala do Bakalářů. 

• Sledujte Bakaláře, WhatsApp, webové stránky. 

Vaše Zuzana Oborníková 
 
 


