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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, Čítanku Alter, v prvním týdnu také 
potřeby na Vv a Tv (vždy v pondělí bude hodina v tělocvičně) 

 čip a klíček od šatní skříňky 
 

 Ovoce a zelenina do škol: 

 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. Začínáme 8. 9.  

 

 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 

 17. 9. Plavání – každou středu bude v 1. pololetí výuka v plaveckém bazénu (mýdlo, 
osuška, plavky, hřeben – vše ve zvláštní tašce, nejlépe vše podepsané), jednoduché 
oblečení-děvčata ne silonky apod., řetízky, náramky apod. také nechat raději doma.  
Budeme odcházet ze školy asi v 8:20 – návrat před 11:00, poté bude probíhat normální 
výuka ve třídě. Pokud se někdo nemůže účastnit plaveckého výcviku ze zdravotních 
důvodů, je nutné lékařské potvrzení. 

 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 méně 
početných skupin. Nebudou tak mít hodinu angličtiny celá třída společně v jedné učebně, jako 
tomu bylo v minulém školním roce, ale budou rozdělení po dohodě vyučujících anglického 
jazyka do celkem do 4 skupin.  
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 Seznámení s učebnicí a pracovním sešitem English Adventure 

 Základní fráze – pozdravy, představení  

Domácí 
úkoly 

Děti budou mít denně domácí úkol, na víkendy úkoly nebudou. Hned 1. den dostanou jednoduchý 
domácí úkol ze psaní a hlavně si musí zapamatovat, co mají napsat – větu o třech slovech.   

 

Poznámky 

Máme novou paní vychovatelku Lenku Pěnkavovou. V družině budou děti „Putovat do minulosti“, 
v září budou v pravěku.  

Přeji nám všem dobrý start do druhé třídy, stabilní pracovní tempo, vstřícné, upřímné a srdečné 
pracovní vztahy, již žádné vši (prosím po návratech z táborů pro jistotu pečlivě prohlédněte). V. 
Poláčková 


