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Informace 

 1. 9. – slavnostní zahájení nového školního roku 

 ve třídě strávíme hned první den 3 vyučovací hodiny – po skončení vyučování v 10:55 
hod. si můžete své dítě odvést domů nebo normálně pokračuje družina až do 
odpoledních hodin 

 s sebou do školy: přezůvky, svačinu, pití, penál, čip a klíček od skříňky  

 Ovoce a zelenina do škol: (od 8.9.) 

 Od nového školního roku nás začne zásobovat jednou týdně, vždy v pondělí, BOVYS 
s r.o. ovocem a zeleninou.  Bezplatná dodávka se týká žáků 1. st. podle počtu dětí ve 
třídě. 

 

 18. 9. od 16:30 hod. – třídní schůzky  

 28. 9. – státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

 3. 9. – Sportovní den s žáky 9. B – s sebou oblečení a obuv na ven i do tělocvičny, svačinu, 
pití, penál, učení na M a ČJ 

 Plavecký výcvik začíná 17. 9. ( každou středu ) – Děti budou potřebovat ručník, mýdlo, 
šampón, hřeben, plavky (vše podepsané), učení na M a ČJ.    

 9. 9. – Výlet na statek v Bílém Kostele – Děti budou potřebovat 2 lístky na MHD (popř. 
průkazku), velkou svačinu a pití. Sraz před školou bude v 8.00 hod. a návrat ke škole 
bude ve 14.15 hod. Koho si nepřevezmou rodiče, bude odveden do školní družiny. Dětem 
hromadně odhlásím oběd a cestu vlakem uhradím z třídního fondu.  

 Centra aktivit – Bezpečná cesta do školy 

Učivo:   

Čj 

 
M 

 

 

Prv 

  

 

 

Aj 

 

 V týdnu od 22. 9. budeme psát zahajovací test z Čj. 

 čtení s porozuměním 

 opis slov a vět 

 slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 

 V týdnu od 22. 9. budeme psát zahajovací test z M. 

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes 10 

 Řešení jednoduchých slovních úloh – tvoření zápisu a odpovědi 

 Geometrie – křivé, přímé a lomené čáry, rýsování úsečky 
 

 Dopravní značky v okolí školy 

 Bezpečná cesta do školy 

 Naše město 

 Kníže Václav 
 

Aby byla výuka anglického jazyka co nejefektivnější, budou žáci 2. tříd rozdělení do 
méněpočetných skupin. Nebudou tak mít hodinu angličtiny celá třída společně v jedné učebně, 
jako tomu bylo v minulém školním roce, ale všichni druháci budou rozdělení po dohodě 
vyučujících anglického jazyka do  4 skupin. Anglický jazyk ve 2. třídách budou učit A. Dlouhý, L. 
Kajínková, S. Gotteltová a P. Gabarová. 

 Seznámení s učebnicí a pracovním sešitem English Adventure 
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 Základní fráze – pozdravy, představení  

Domácí 
úkoly 

Děti dostanou úkolníčky, do kterých si každý den úkol zapíší.  

Prosím o prohlížení vlasů, abychom předešli šíření vší.  

 

Předem děkuji za spolupráci. 

 

Pohodové zahájení nového školního roku a mnoho elánu přejí Lucie Kajínková a Alena Veselá.   

 


