
 

 
TÝDENNÍ PLÁN  

1.týden 
7.9. – 11.9. 

PŘEDMĚT UČIVO 
ČESKÝ JAZYK Cíl: prostřednictvím hry si připomenu učivo třetího ročníku. 

Hravou formou se ohlédnu se za učivem 3.ročníku, seznámím se s učivem, které nás čeká. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 
Martina 
Laušmanová 

Cíl: Prostřednictvím her se naladíme na anglický jazyk. 
Pomocí her se děti naladí na angličtinu a seznámí s novou učebnicí. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 
Petr Florián 

Cíl: Opakuji učivo třetího ročníku. 
Připomenu si slovíčka a důležité fráze z Happy street 1 Unit 1-6. 

MATEMATIKA Cíl: Prostřednictvím hry si připomenu učivo třetího ročníku. 
Ohlédnu se za učivem 3.ročníku, seznámím se s učivem, které nás čeká. 
 

NÁŠ SVĚT 
 

Cíl: Připomenu si zásady bezpečného chování ve škole i v jeho blízkém okolí. 

Připomenu si důležité body školního řádu a zásady bezpečného chování. 

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

Cíl: Cítím se dobře ve své třídě. 

 V rámci třídnických hodin hraji různé hry zaměřené na dobrou atmosféru, komunikaci, sebepoznání i poznání druhých. 
Sdílím své zážitky z prázdnin.  

DALŠÍ 
INFORMACE: 

V průběhu prvních školních měsíců budou pokračovat práce na hlavním vchodu, proto budou děti přicházet a odcházet 
zadním vchodem u dětského hřiště (ne od MŠ Oranžová). Parkování bude možné pouze před školou. 
 
V pondělí 7.9. se sejdeme v 8:25 ve 4.třídě (jsme přestěhovaní v druhém patře naproti schodům vpravo). Bližší informace 
ohledně prvního školního dne (viz samostatná zpráva v edookitu). Děti si v tento den odnesou domů formuláře, prosím o 
vyplnění a poslání obratem nejlépe druhý den zpět do školy. 
 
V úterý a ve středu máme třídnické hodiny, vzájemně se více poznáme (máme ve třídě dvě nové asistentky). NA TYTO DNY 
BUDE SKVĚLÉ, POKUD SI KAŽDÉ Z DĚTÍ PŘINESE 2 FOTKY (jednu z dětství a jednu z prázdnin-pokud nemáte možnost 
tisknout, tak je můžete přinést na flešce- případně poslat jako přílohu edookitem). 
 
V úterý 8.9. vyrazíme do lesa (pevná obuv, oblečení přiměřeně počasí - vhodné do přírody, batoh, pití, svačina). Sraz v 8:25 
ve třídě, kde se přivítáme. Návrat nejpozději ve 12:00. 
 
Ve středu 9.9. budeme ve třídě a na školním hřišti. Aktovku a pomůcky do 4.ročníku (viz seznam v edookitu či na stránkách 
školy) sebou.  Děti, které si nechaly doma pracovní sešity z loňského roku (M a Čj - oba 2.díl) si je přinesou do školy (v 
průběhu měsíce záři v nich budeme ještě pracovat). Rozdáme si pracovní sešity a učebnice, žákovské deníky.  
 
Od čtvrtka už se učíme dle rozvrhu (viz edookit). Jen pozor na tělocviky, po dobu plaveckého výcviku nebudou (cca do 
poloviny listopadu). 
 
Jak již bylo avizováno prostřednictvím edookitu, od pátku 11.9. jezdíme pravidelně (vždy v pátek) na plavání do Kuřimi. 
Vše zůstává stejné jako předchozí roky, odjezd po druhé vyučovací hodině (první 2 hodiny Aj a Čj), návrat kolem jedné 
hodiny, sebou věci na plavání (plavky-ne kraťase, ručník, případně plavecké brýle-ne masku, dlouhovlásky plaveckou čepici, 
přezůvky, pro jistotu roušku, kdyby byla z nenadání potřeba).  
 
V případě jakýchkoliv dotazů se ptejte. 
                                                                                                                                                             Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 



 


