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Informace 

3. 9.  zahájení školního roku 2018/19, 2 vyučovací hodiny 8:10 – 9:50 (seznámení, penál 
svačinka, pití) 

Školní jídelna funguje již první den 

4. 9. výuka podle rozvrhu 

10. 9. zahájení činnosti kroužků 

12. 9. fotografování tříd 

13. 9. společné třídní schůzky od 16:00 do 17:00 

17. 9. první zasedání výboru SRPDŠ 

28. 9. Den české státnosti 

30. 9. poslední termín platby za družinu 

Školní družina funguje od 3. 9. od 6:30 do 16:30. 

Plavecký výcvik bude v 1. pololetí první 2 hodiny ve čtvrtek-informace ještě dodám.  

Možnost využít biofeedbacku, více na    http://www.zslesni.cz/biofeedback.html 

 

Akce, 
pomůcky 

5. 9. Za čerty na Ještěd: sraz na nádvoří školy v 8:00, příchod do jídelny kolem 13:00 

2 lístky na tramvaj , 80,-Kč.  S sebou: sportovní vhodné oblečení, svačina, pití 

 

Pomůcky si děti přinesou během prvního týdne.  

Od 4. 9. se děti přezouvají.  

Prosím obalte knihy a sešity, které děti budou průběžně dostávat. Děkuji 

Učebnici Čj budou mít děti dvojí: jednu na doma.  

 

Učivo: 

 

ČJ  

 

 

 

 

Aj 

 

Centra aktivit:  Bezpečně do školy 
 
 

Opakování z 1. třídy: hláska, slovo, věta 

Opis, přepis slov 

Sloh: pozdrav, povídáme si o všem možném, pověsti o Ještědu. 

Čtení: doma cokoli, čítanka podle záložky ze školy 

 

Děti z obou druhých tříd budou rozděleny do skupin, seznámení s novými učebnicemi 
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Opakování z 1. ročníku 

Numerace do 20 

Orientace v terénu 

Počítáme do 23 

Počítáme do 25, získáváme zkušenosti náhodou 

 

Desatero chování ve škole, utvoříme si společně pravidla ve třídě 
Cesta do školy 
Okolí školy  
 
Průběžně podle zážitků 
Tvoříme pomůcky na matematiku 
 
Písničky z 1. třídy…píseň Září 
 

Domácí 
úkoly 

Děti dostanou malé sešitky-úkolníčky, budou dostávat denně drobné úkoly, kromě 
pátku. Denně s dětmi čtěte. Děkuji  

Pro vás rodiče: přihlaste se do systému edookit a zkontrolujte svoje údaje, hlavně 
telefony, E-maily. Nevím, zda máte přístupové údaje, dejte vědět.  

Třídu mají děti stejnou, změnila se pouze paní učitelka….Přeji vám všem krásné září, 
sejdeme se na třídních schůzkách. Děkuji předem za spolupráci Vlaďka Poláčková 


