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Informace  

 1. 9. 8:10 – 10:55 - zahájení nového školního roku.  
 V pondělí se na děti a jejich prázdninové zážitky již velmi těším. Prosím, připomeňte dětem, ať 

si přinesou pouze Letní Reportérský deník a malý penál.   
 Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu. Žáci 4. ročníků nemají z kapacitních důvodů možnost využít 

služeb ŠD, ale pouze Školní knihovnu. O jejím provozu budete informováni přímo v knihovně. 
 Děti v pondělí obdrží Zápisové listy. Zkontrolujte si správnost osobních údajů, pokud máte 

změny (adresa, telefon rodičů, zdravotní stav), zvýrazněte mi je a kontrolu potvrďte podpisem. 
Děkuji.  Vše si můžete zkontrolovat přihlášením do elektronické žákovské knížky. Přihlašovací 
údaje jsou stále stejné, případně Vám je poskytnu na požádání. Děti obdrží své vlastní 
přihlašovací údaje. 

 V úterý s sebou: přezůvky, penál, úkolníček – diář, obalené učebnice – obal musí na knize 
držet!, DÚ z pondělí, čip, svačina, pití. 

 Ve středu se těším na prezentace dětí o přečtených knížkách během léta. Prosím, připomeňte 
dětem jejich přinesení. Pokud již knihu nemají, stačí název a krásné vyprávění  

 Do čtvrtka si čtvrťák přinese box s pomůckami a vše další ze seznamu pomůcek. 
 Každý čtvrtek učíme do 14:00. Ve třetí třídě se nám osvědčil tento režim odpolední výuky – 

učíme se do 11:50, pak jdeme společně na oběd a po obědě začínáme výuku v 12:30. Během 
odpolední výuky proběhnou spojené dvě vyučovací hodiny, které ukončíme v 14:00 hodin, kdy 
děti samostatně odcházejí ze třídy do šatny a dále domů nebo do knihovny. 

 Hodiny tělocviku bude vyučovat paní učitelka Eva Moravcová. 
 Výuka angličtiny je ve stejném režimu jako loni. Druhou skupinu povede paní učitelka Petra 

Machartová.  
 Na hudební výchovu bude děti vyučovat paní učitelka Jakoubková. 
 Nepovinný předmět pro čtvrťáčky je pěvecký sbor Lesněnky I. Pokud se na něj děti přihlásí, 

stává se povinným předmětem. Bude se konat vždy v pátek 6. vyuč. hod. Na oběd si děti stihnou 
dojít mezi výukou a sborem. 

 Ovoce a zelenina do škol – akce SZIFondu. Od 8. září budou děti každé pondělí, o velké 
přestávce, dostávat bezplatně ovoce a zeleninu. 

 Součástí výuky ve 4. ročníku je Dopravní výchova. První teoretická lekce proběhne u nás ve 
třídě, termín zatím není stanoven. Doporučuji trénovat jízdu na kole, na jaře děti čeká Zkouška 
cyklisty – praktická i teoretická. 

 Těším se na spolupráci se všemi milými a obětavými rodiči a na jakoukoliv poskytnutou pomoc 
pro nás a pro Vaše děti. 

Akce, 
pomůcky 

 Od 15. 9. – zahájení zájmových kroužků. 
 18. 9. od 16:30 hod. - společné třídní schůzky SRPDŠ. 
 1. 10. Vyhodnocení akce ODZNAKOMÁNIE a dobrovolné akce „PODZIMNÍ sTVOŘITEL“. 
 2. 10. 17:00 Historický ples spojený s nocováním ve škole – podrobnosti obdržíte před akcí. 
 
Pomůcky:   

 Vše dle seznamu by si děti měly donést během prvního týdne. 

 Prosím o obalení učebnic a všech sešitů, které děti obdrží během prvního týdne. Pokud nemáte 
obal přesně „na míru“, raději ho přilepte, aby neodpadával.  

 Penál by měl obsahovat také krátké pravítko, nůžky a lepidlo, psací potřeby i s náhradními 
náplněmi. Další náhradní lepidlo i nůžky mají děti ve svém boxu na výtvarné pomůcky. 
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Vlastivěda                             

           Aj 

V TÝDNU OD 22. 9. BUDOU DĚTEM ZADÁNY ZAHAJOVACÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Opakování a procvičování probraného učiva z 3. ročníku. 
 Zavedení a nácvik v používání vlastních gramatických pravidel. 
 Věta jednoduchá, souvětí. 
 Význam slov. 
 Čtení z dávné minulosti – předčítáme si. 

 
 Opakování a procvičování probraného učiva z 3. ročníku. 
 Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000. 
 Pamětné a písemné sčítání v oboru do 1 000. 
 Násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek. 
 Jednotky délky, objemu, hmotnosti, času. 
 Rýsujeme – bod, přímka, polopřímka, úsečka. 

 
 Živá příroda – třídění rostlin, živočichů, hub. 

 
 Česká republika – práce s mapou, poloha, rozloha, světové strany. 

 
 Hello – představování, krátké dialogy, dny v týdnu, měsíce, počasí, rozvrh, školní potřeby. 
 Unit 1 – What are you good at? I like… I don´t like…  
 NUTNÉ!!! Přinesení tištěného slovníčku k našim učebnicím, který děti obdržely na začátku 

3. třídy. Budeme s ním nyní často pracovat!!! Pokud ho nemají, musí si ho okopírovat. 
 Průběžné kontrolní testíky a vždy závěrečný písemný velký test po probrání celé lekce. 

Domácí 
úkoly 

 Doporučuji zavedení a důkladné zapisování domácích úkolů do úkolníčku, vedeného formou 
školního diáře. Domácí úkoly budou děti dostávat jako dříve ze dne na další den, ale i 
dlouhodobé, kdy si musí zapsat termín přinesení!!! 

 ODZNAKOMÁNIE – naše letošní školní hra začíná již přinesením Letních Reportérských deníčků 
a přečtených knížek během prázdnin, případně i donesením doplněného Prázdninového 
procvičování. Za kvalitně vypracovaný Letní Reportérský deník nebo za přečtenou knihu 
dostanou děti odznak. A ihned pokračujeme dobrovolným tvořením s názvem PODZIMNÍ 
sTVOŘITEL. Výrobky průběžně noste, jen během září, do naší třídy. Jedná se dobrovolnou 
tvořící aktivitu, inspiraci naleznete třeba zde:  http://www.ceske-tradice.cz/napady  

 Pravidelně jednou týdně bude domácí úkol z angličtiny. 

 Hodnotící arch center aktivit – zachováme systém hodnocení center aktivit – děti obdrží na 
centra aktivit sešit, kde vše přehledně budete moci zhlédnout. Po skončení každého tématu 
budeme psát test či písemnou práci z naučeného učiva. Známku z testu pak naleznete 
v elektronické ŽK.                                                        Těším se na třetí pěkný rok s Vámi a s dětmi . 

Krásné zářivé září přeje Šárka Bartošová 

http://www.ceske-tradice.cz/napady

