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PŘEDMĚT
+ CÍLE

UČIVO HOTOVO

Český jazyk
- Rozeznávám 
větu, slovo, 
slabiku, hlásku, 
písmeno.

Opakování, zjišťování znalostí. 
Pracovní listy, procvičovací aktivity. 
Tvoření „Knihy o mně“.
Pracovní sešit str. 4.

Vypracuji v pracovním 
sešitě. 
Vytvořím o sobě 
5 stran.

Matematika
- Počítám správně
příklady na 
násobení 0-5.

Opakování, zjišťování znalostí – násobilka, sčítání a odčítání do 100. 
Učebnice str. 5-6, pracovní sešit 1. díl  str. 4, procvičovací aktivity a hry.

Vypracuji v pracovním 
sešitě nebo přepíšu z 
učebnice.

Náš svět
- Znám jménem 
všechny ve třídě. 
Respektuji 
pravidla.

Seznamování s novými spolužáky a pedagogy. Práce na třídních a školních pravidlech. Skupinová a kolektivní
práce.

Účastním se her a 
aktivit ve třídě. 
Pozoruji a vnímám 
ostatní a snažím se být 
prospěšný ve skupině.

Anglický jazyk KOL - Připomenutí probraného učiva. Plán na rok 2020/2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAU – Pomocí her se děti naladí na angličtinu a seznámí s novou učebnicí.

Vzpomínám si, co jsem 
už probral/a. Vím, co 
mě v tomto školním 
roce čeká.
-----------------------------
Vzpomenu si na 
slovíčka z minulého 
roku.



Informace pro
rodiče

     Milí rodiče,
     prázdniny opět utekly a my se sejdeme  - avšak pouze s dětmi. Vzhledem k situaci prozatím stále nebudou rodiče vpouštěni do 
budovy školy. Další informace Vám již šly Edookitem od paní ředitelky, pokusím se je trochu shrnout a přidat něco k naší třídě. Jelikož
v dalších měsících budou pokračovat práce na hlavním vchodu, budou děti přicházet a odcházet zadním vchodem u dětského hřiště 
(ne od MŠ Oranžová). Parkování od nynějška bude možné pouze před školou.
     V pondělí 7.9. (jakož i další dny) budeme začínat v 8:25. Od 9:00 proběhne venku (v případě deště v tělocvičně s rouškami) 
zahajovací ceremoniál, který potrvá cca do 10:00, poté děti odchází (ŠD ani jídelna nebudou v tento den v provozu). Tento první den 
děti dostanou pracovní sešity do ČJ, M a AJ (podepíšeme další den ve škole) a učebnici matematiky (ostatní učebnice budou zůstávat
ve třídě, nebudou je nosit v aktovce). Děti také donesou domů několik nezbytných formulářů k vyplnění a podepsání (přihlášky do 
družiny, do jídelny, zmocnění…) – prosím o jejich navrácení co možná nejdříve (nejlépe do druhého dne). Zároveň prosím o vyplnění 
první strany v žákovském deníku („Údaje o žákovi“) a podpis žáka a zákonného zástupce pod výtahem ze školního řádu.
     V úterý a ve středu 8.-9.9. budou probíhat tzv. třídnické hodiny – přibudou děti do třídy a také nová paní asistentka Kateřina 
Uhrová. Budeme se aklimatizovat, seznamovat, hrát si a tvořit - podle počasí i venku. V úterý děti obdrží klíčky od skříněk, 
podepíšeme sešity. Nechť tedy děti mají s sebou pracovní a další sešity, učebnici, pouzdro a přezůvky.
     Od čtvrtka 10.9. se začneme učit. Rozvrh hodin uvedený v Edookitu berte spíše orientačně - pevně jsou hodiny tělocviku a 
angličtiny, ostatní hodiny můžou probíhat např. v centrech aktivit a podobně. (Po dobu plavání - do poloviny listopadu - tělocvik 
nebude.)
     V pátek 11.9. začneme jezdit na plavání – informace jste již obdrželi Edookitem. Průběh by měl být totožný s předchozími ročníky 
– první dvě hodiny bude probíhat výuka (ČJ, AJ), svačina, a v 10:15 odjezd od školy. Kolem 13:00 je návrat do školy. Aktovky zůstávají 
ve třídě, s sebou mají děti batůžky s plavkami (ne koupací kraťase!), ručníkem, dívky i s plavací čepicí, někdo potřebuje plavecké 
brýle či boty do sprchy, popř. pití či svačinu (na tu však někteří kvůli dlouhému fénování atd. nemají čas – proto budeme svačit před 
odjezdem ze školy a vracíme se na oběd).
     Přestože roušky momentálně nejsou ve škole vyžadovány, prosím ale, aby děti pro jistotu měly stále alespoň jednu v zásobě 
v aktovce – a zejména na cestu do plavání (může být vyžadována do autobusu). Budou také potřeba v případě podezření na infekční 
chorobu, kdy dle pokynů bude roušku nutné nasadit.
                          Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny!
                                                                                 Hana Trtílková


