
  

                             TÝDENNÍ PLÁN 9 

                          25.10. – 26.10.2021 

Pondělí 25.10.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úterý 26:10.: 
 
 
 
 
 
 
 
Od středy 
27.10.: 

Stanou se z nás zahradníci a kuchaři! 
- První hodinu si řekneme, co nás přesně čeká. Připravíme si těsto na štrůdl (nebo možná ještě jinou dobrůtku - 
uvidíme, co zvládneme). Poté půjdeme do sadu – sbírat jablíčka, ořechy… Následně po návratu zpět do školy 
nasbírané zpracujeme, připravíme, sníme… Promyslíme také, jak a co připravit na vánoční jarmark.  
- Sejdeme se ráno ve třídě jako vždy. Na oběd půjdeme ve 12:00. 
- Na sebe: vhodné oblečení a obuv. 
- S sebou: batůžek s pitím a se svačinou, pro jistotu také pouzdro, klíček ke skříňce a čip na obědy. Možná přijde 
vhod, když složíš do batůžku i nějakou tašku (plátěnou nebo igelitovou), pro všechny případy… 
 
 
Stanou se z nás sportovci, závodníci, skokani, běžci… 
- Pro první stupeň se na novém venkovním hřišti bude konat sportovní olympiáda. Soutěžit se bude v běhu 
na 60 m, skoku do dálky a hodu míčkem. Určitě bude možné se vyřádit také na průlezkách, koloběžkách atd. 
- Sejdeme se ráno ve třídě jako vždy. Na oběd půjdeme ve 12:00. 
- Na sebe: venkovní sportovní oblečení a obuv. 
- S sebou: batůžek s pitím a se svačinou, pro jistotu také pouzdro, klíček ke skříňce a čip na obědy. 
 
 
 
Podzimní prázdniny – ve škole se pak opět sejdeme v pondělí 1. listopadu. 
 
 



Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     nejdříve bych moc ráda poděkovala paní Eiblové a paní Pokorné – besedy s Vámi byly moc příjemné a 

zajímavé, některé děti už teď vědí, že z nich budou něco jako vědci, projektanti, popřípadě fotografové.       
     Protože vidím, jak s čísly malinko stoupá panika, mám trochu obavy, aby někoho nenapadlo zavřít školy. 
Rozdala jsem proto dětem v pátek další díly učebnic (Slabikář 1. díl, Písanka 1.díl, Zdokonalujeme čtení 2. díl). 
Zatím není potřeba je nosit, začne to být aktuální asi za dva týdny (odhaduji zřejmě od 8.11.) - tedy ve chvíli, kdy 
dopíšeme sešity, jež dostaly první den ve škole. Jen jsem chtěla, aby je raději měly u sebe – vládní opatření 
v minulosti přicházela dost „kách“. 
     Ráda bych Vás pozvala na Svatomartinský lampionový průvod v pátek 12.11. Průvod vychází od MŠ Krteček 
v 17:00, ukončení u ZŠ. S sebou lampión, bude ale možné si jej také vyrobit ve škole. Měl by i letos dorazit svatý 
Martin… 
     Po podzimních prázdninách přichází čas „dušiček“, v této souvislosti jsme objednali v tišnovském kině Svratka 
promítání filmu Myši patří do nebe na 16.11. dopoledne. Na kino budeme vybírat vstupné 70 Kč a 10 Kč 
na jízdenku tam a zpět. 
     Na pátek 26.11. odpoledne ve škole plánujeme vánoční dílničky a jarmark (jestliže to nepřekazí nějaká 
„covidová“ opatření). Pokud k tomu dojde, což pevně doufám, jste Vy i děti samozřejmě srdečně zváni. Kromě 
toho chci také nabídnout prodejní místo – kromě rozsvěcení stromu, dílniček a stánků, kde si třídy prodávají své 
výrobky, bývají zváni i různí prodejci se svým zbožím (keramika, bižuterie, textilní výrobky, chráněné dílny…). 
Pokud tedy Vy či někdo z Vašich známých vyrábí něco, co by se na náš jarmark hodilo, rádi poskytneme místo a 
příležitost k prodeji. V takovém případě mi prosím dejte vědět (nejlépe přes Edookit). 
                      Děkuji, přeji příjemné a slunečné podzimní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


