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Informace  

 Recitační soutěž – Naši recitátoři byli i ve školním kole úspěšní. Daneček se umístil na třetím 
místě a Verunka K. dokonce na prvním s postupem do krajského kola. Jako třetí nás nakonec 
zastupovala Sárinka a i té se básnička povedla, získala pochvalu poroty.  

 Další úspěch jsme měli v konkurzu Děti čtou nevidomým dětem, kdy Kubík získal roli Máryfuka. 
 A do třetice pochvala pro všechny naše děti – šikulky švadlenky. Ušily nádherné záložky do 

knížky Velká medvědí pohádky. Na fotky se můžete podívat na stránkách naší třídy. Děkujeme 
maminkám, které nám se šitím přišly pomoci. Byl to prima šicí den! 

 Upozorňujeme na změnu školních telefonních čísel (do kanceláře i do jídelny). Nová čísla 
naleznete na webových stránkách školy v oddělení Aktuality. 

 Rýma děti tento školní rok pěkně potrápila, prosíme o další várku papírových kapesníčků, 
případně i utěrek. Nejlepší kapesníky jsou v krabici (ne samostatné balíčky). Děkujeme. 

 Připomínám ze školního řádu pravidlo o zákazu používání mobilních telefonů v celém areálu 
školy (dopoledne i odpoledne). Děti jsou povinny mít telefon vypnutý (nestačí jen vypnout 
zvonění). Toto platí i pro družinu a anglickou družinu. Některé děti mi tvrdí, že jejich telefon 
nejde vypnout. Prosím, naučte je to. Ať se zbytečně nedostanou do průšvihu. Několikrát nám 
dokonce už zvonil něčí mobil při hodině. Děkuji za pomoc. Děti by se přeci ve volných chvílích ve 
škole i družině měly věnovat hlavně sobě navzájem a ne se někde v koutku samy zaobírat touto 
technickou vymožeností… 

 Březen je Měsíc s knihou – čeká nás pěkná beseda s panem spisovatelem Vilímem, připravíme si 
otázky, napíšeme mu dopisy, ukážeme záložky a necháme si podepsat knížky. Dále si během 
března budeme povídat o přečtených a rozečtených knížkách. 

Akce, 
pomůcky 

 7. 3. Beseda s panem spisovatelem Vilímem – u nás na škole 4. vyučovací hodinu.  
  10. – 14. 3. Jarní prázdniny. 
 20. 3. Společné třídní schůzky od 16:00 – organizační, pro rodiče bez dětiček.  
 28. 3. Rodiče představují svá povolání – podrobný rozpis tohoto nového celoškolního 

projektového dne naleznete na druhé straně plánu. Pokud máte zájem popovídat o svém 
zajímavém povolání dětem, dejte mi prosím vědět. Více si také povíme na třídních schůzkách. 
 
 

 14. 5. Projektový den Praha – Děti pojedou s novou paní učitelkou Nelou Drábkovou a paní 
vychovatelkou Vlastou Suchlovou. Máme v autobuse ještě tři místa pro Vás, rodiče. Pokud máte 
zájem jet s dětmi do Prahy, tentokrát je na programu Pražský hrad, dejte mi prosím vědět. 
Všichni jste vítáni, bude-li Vás však více, poprosím Vás stejně jako loni o koupení vlastní jízdenky. 
Jedeme opět Student Agency, odjezd z LBC v 8:30, z Prahy v 17:00.  
 
Pomůcky: 

 Prosím o obalení nového pracovního sešitu na vyjmenovaná slova.  
 

Učivo:   ČJ 
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- Společné čtení – knihy Velká medvědí pohádka a  Harry Potter.  
- Vyjmenovaná slova po Z, B, L, F, M a P. Procvičování doplňování i,í/y,ý. 
- Časování sloves – osoba, číslo, čas.  
- Procvičování poznávání podstatných jmen a jejich skloňování, určování rodu, čísla, pádu!!! 

 
 

- Neustálé opakování násobilky, některé děti ji už stihly zapomenout… 
- Sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 zpaměti i písemně.  
- Porovnávání trojciferných čísel v oboru do 1000. Úkoly na sčítání, odčítání i porovnávání. 
- Výpočet obvodu jednoduchých rovinných útvarů.  
- Jednotky hmotnosti a objemu. Jejich převody. 
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           Aj 

- Živá a neživá příroda. 

- Živočichové – bezobratlí x obratlovci - ptáci, savci, obojživelníci, plazi, ryby. 

 
- Unit 7 –  My day – get up, go home, go to bed, go to school, have a shower, have breakfast/ 

lunch/ supper, play, work. Telling the time: What time is it? It´s …. o´clock. 
- Trénování vazby: There si… There are…  Otázky i záporu. 
- Časování sloves TO BE, TO HAVE (I am, you are…, I have got, you have got…) 
- Moje skupina opět každou středu dostane domácí úkol. 

Domácí 
úkoly 

 Vše zůstává při starém…  

 Reportérský deníček o jarních prázdninách. 

Krásný jarní březen přeje Helena Hanzalová  

Nový 
projekt 

Doplňující informace o novém celoškolním projektu 
 

 Rodiče představují svá povolání aneb oslava Dne učitelů 
Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše žáky bylo netradiční a poučné 
zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče. 
Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, různých profesí, 

zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při rozšiřování obzoru poznání našich 

žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou, 

obohacující vyučovací hodinu. Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.  

Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. března. Tento 

den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte chuť a odvahu se s námi do 

neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše očekávání? 

 Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí některých povolání 

 Nabídnout dětem nevšední zážitek  

 Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče 

 Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody 

 Dát učitelům malý dárek k jejich svátku 

 (Tento odstavec se spíše týká druhého stupně, nám postačí i pár minut povídání)- Každý ze 
zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy třeba přizpůsobit i 
věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole máme, je k dispozici.   

 Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože však neznáme všechny vaše 
možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete sami. 


