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MLADÍ CHOVATELÉ A OCHRANÁŘI ZE 3.B 

 

Jméno:……………………………………………. 

 
Vítám tě po prázdninách opět zpátky ve škole. Doufám, že sis odpočinul/a a načerpal/a síly do 

další školní práce, ale i zábavy. V letošním školním roce se budeme společně setkávat 

v příjemném a pohodovém prostředí naší krásné modré třídy. Ve třetím ročníku nás v češtině 

čekají vyjmenovaná slova, v matematice počítání do 1000, v prvouce další poznávání 

zákonitostí přírody. Naučíme se spoustu nových písniček a budeme se společně radovat 

z pohybu v hodinách tělocviku.  

Věřím, že ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech vytvoříme krásné výrobky, které 

nám udělají  radost. To nejdůležitější ale bude, abychom společně každý den vytvářeli 

příjemné a pohodové prostředí ve třídě tak, abychom se do školy všichni těšili. 

 

Tak tedy hurá s radostí do nového roku! Ať se vám všem daří! 

 

 

Hodně štěstí vám přejí paní učitelky PhDr. Markéta Šefflová  a Mgr. Šárka Nagyová  

 

 

 



 

Informace pro rodiče: 

Pondělí 5.9. – slavnostní zahájení – výuka do 10.15. V tento den ještě nebude v provozu 

školní jídelna a školní družina. 

Úterý 6.9. – budeme mít čtyři vyučovací hodiny, které věnujeme vzájemnému poznávání 

a nejdůležitějším třídnickým záležitostem. Děti si přinesou: aktovku, kapsář, deníček, 

pouzdro, přezůvky, svačinu, pití, kapesníky – balení po 10 balíčcích, stírací tabulku, fix 

a hadřík. Pokud některou z věcí zapomenete doma, nedělejte si z toho hlavu, donesete je 

jiný den. S dětmi uložíme věci ve třídě, seznámíme se se školním řádem, povíme si, co 

jsme zažili o prázdninách a dostanou také učebnice  

a objednané sešity. 

Středa – 7. 9. - čtyři vyučovací hodiny – třídnické – probereme jaké sešity patří kterému 

předmětu, co budeme do kterého předmětu potřebovat. Děti dostanou seznam pomůcek 

do VV, abyste mohli zkontrolovat a případně doplnit obsah  kufříků s pomůckami do 

VV. 

Čtvrtek – 8. 9. - první den výuky dle rozvrhu. Děti si přinesou obalené učebnice podle 

rozvrhu a obalené a podepsané sešity. 

Pátek 9. 9. - výuka podle rozvrhu – máme i TV – děti si přinesou věci do TV – včetně 

obutí na ven. 

Od pondělí 12.9. je výuka v plném rozsahu. 

V tomto týdnu si také rozdáme klíčky k šatním skříňkám spolu s lístečkem o převzetí 

klíče k podpisu a žákovskou knížku na vyplnění a společné přečtení. 

Od dubna až do června bude probíhat výuka plavání ve Wellness Kuřim. Další 

informace budou upřesněny. 

Těšíme se na společná setkání. První z nich nás čeká 14.9. - ve středu – kdy se budou 

konat hromadné  třídní schůzky. 

 

 

Ve škole se mi nejvíce  líbilo:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


