
školní rok 2022/2023
1.TÝDENNÍ PLÁN

5.9.-9.9.2022

PONDĚLÍ

slavnostní zahájení

den bez oběda a družiny

OD 8:30 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ VE TŘÍDĚ
(děti samozřejmě mohou přijít dříve)

OD 9:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
(Všichni jsou srdečně zváni, plánované ukončení v 10:15)

ÚTERÝ

třídnické hodiny, do školy
bez aktovky

oběd v 11:45, družina v
provozu

LESNÍ DEN
Prosím, aby hned tento den děti přišly s batůžkem, svačinou

a pitím, vhodně oblečené do lesa.
Vypravíme se na naše loňské místo.

Návrat do školy v 11:45, odchod na oběd.

STŘEDA

třídnické hodiny, do školy
bez aktovky

oběd v 11:45, družina v
provozu

BUBNOVÁNÍ S JUMPING DRUMS
(1.vyučovací hodinu strávíme na bubnovém workshopu)

KOUZLENÍ S BUBLIFUKEM, STMELOVACÍ AKTIVITY
(jedná se o venkovní aktivity, proto i v tento den dejte

dětem pohodlné oblečení na venek, děkuji:-)
vytvoříme si vlastní bublifuk a naučíme se tvořit obří

bubliny, zahrajeme si nějaké hry pro stmelení, pohodu
a dobrou atmosféru)

ČTVRTEK A PÁTEK
výuka podle rozvrhu, do
školy již s aktovkou, děti

mohou nosit pomůcky

(oba dny končíme ve

Tvorba třídních pravidel
Sdílení prázdninových deníků
Ohlédnutí za loňským rokem
Rozdávání nových pracovních sešitů
Hry



12:00)

Milí rodiče,

všechny Vás moc zdravím po letních prázdninách! S dětmi se pravidelně budeme

pravidelně setkávat od pondělí v naší třídě (stejné jako loni). Konkrétnější informace k

jednotlivým dnům v prvním školním naleznete v tabulce. Týden bude spíše adaptační,

ale od čtvrtka už začneme s výukou (rozvrh by již měl být vidět v edookitu),

prokládanou ještě některými třídnickými záležitostmi.

Co je podstatné:

● V úvodu týdne po dětech pošlu formuláře k vyplnění a podepsání (1.kontrola

osobních údajů, 2.zmocnění k odvádění dítěte,3. přihláška ke stravování,

4.zápůjčka od šatní skříně, pro zájemce přihláška na náboženství).

Předem děkuji za spolupráci!

● Info k družině: Přihlášku do školní družiny Vám zasílá v elektronické podobě
vedoucí školní družiny v samostatné zprávě. Pokud chcete, aby vaše dítě již od

úterka nastoupilo do družiny, v ideálním případě si přihlášku vytiskněte a

přineste (nebo pošlete po dítěti) hned v pondělí, nejpozději v úterý. Bez

přihlášky dítě do družiny nemůže. Nemáte-li možnost tisku, dáme

předtištěnou v pondělí (v úterý prosím o podepsané navrácení zpět do školy).

● Hned ve středu 7.9. je pro děti připravený workshop bubenické skupiny

Jumping drums. Tento program je zpoplatněný (60 Kč), proto hned ze startu

týdne vás prosím o zaslání této částky. Také předem děkuji.

● V pondělí 12.9. od 16:00 proběhnou v naší třídě hromadné třídní schůzky,

kde se dozvíte více informací k novému školnímu roku (dobu trvání odhaduji

cca na 30 min)..

● Náboženství bude zahájeno od 19.9.2022 , v letošním roce v pondělky, 1. - 4.

třída ve 13:15 a ostatní ročníky ve 14:15.

Na brzké setkání se těší  Jana Šnévajsová


