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Jsme ve škole, opět začínáme nový školní rok 
a opět se těšíme. Nebo netěšíme? 
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ZZPPÁÁTTKKYY     
VVEE  ŠŠKKOOLLEE !!   

Vítám vás, těším se a doufám, že nám to 
spolu půjde. A co nám bude dělat problém, 
to společně zvládneme. Hlavně s úsměvem. 

Názory 
Petr se těší, je rád, že bude mezi kamarády. 

Alois se těší, ale bojí se, že mu to opět 
nepůjde v matematice. 

Alena se netěší, škola ji prostě nebaví. 

David se těší na tělocvik a dějepis.  



 

Pomocí šablon Wordu, si najdi a případně stáhni šablonu školní bulletin a 
využij k vlastní úpravě, tak aby vznikl třídní časopis. Vymysli smysluplný 
text, použij kliparty a obrázky. Inspiruj se přiloženým vzorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Pondělí 
Dnes se budeme se učit o racionálních číslech. 

Úterý 
Dnes se budeme se učit o synonymech. 

Středa 
Dnes se budeme se učit o sluneční soustavě. 

Čtvrtek 
Dnes půjdeme na výchovný koncert. 

Pátek 
Dnes nás navštíví pracovník hasičského 
sboru, který nám popovídá o požární ochraně. 
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Připravované události 

Třídní den otevřených dveří  

Úterý, 6. listopadu, 9:30. 

Setkání s učitelským sborem spojené se 
zapisování špatných i dobrých známek. 

Pátek, 9. listopadu, 12:00. 

Školní shromáždění 

Tématem školního shromáždění budou pro tento 
týden postavy Star Treku. Kdo přijde převlečený 
za Klingona, dostane zvláštní odměnu. 

 

Připomenutí pro žáky 
• Vezměte si s sebou na koncert peníze 

na občerstvení 

• Vezměte si deštník pro případ deště 

• Přemýšlejte o kostýmu pro páteční 
shromáždění  

Připomenutí pro rodiče  

Vaše dítě bude potřebovat pro tento 
rok následující školní potřeby: 

1. sešity 

2. tři poznámkové bloky 

3. rýsovací potřeby 

4. gumy 

5. pravítka 

6. kalkulačku 

7. chuť studovat 

Děkujeme, žáci! 
Zvláštní poděkování náleží těmto studentům: 

Petru Kulíkovi za zvlášť vydatné svačiny, o 
které se dělí se spolužáky. 

Morganě Lejskové za zvlášť pěkně setřenou 
tabuli. 

Líze Simpsonové za to, že jako jediná ze třídy 
dokáže napsat test na výbornou. 

Jiřímu Králíkovi, že nás svým nevhodným 
chováním obtěžoval pouze ve čtvrtek. 

Tento týden se budeme v hodinách 
matematiky učit o racionálních číslech, což 
se nám bude hodit při dalším studiu. 

V rámci domácích úkolů z češtiny budeme 
používat různé druhy slovníku a vyhledávat 
na internetu. 

Na výchovném koncertu nám zahrají přední 
hudební umělci. 

 

  

Náplň tohoto týdne Hlavní body tohoto týdne 


