
Plán na 38. školní týden (15. – 19. 5. 2023) 
Čj – Slabikář 3 str. 2-5 – Matýsek už umí číst, Pohádka o písmenkách, Kája. 

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 3 str. 1-5. 
Psaní – Písanka 3. díl str. 12-14 – A, O, P. 
M – Matematika 3 str. 28-30 – kilogram. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu. 
Prv – Prvouka str. 71-72 – Ruce, Nemoc a úrazy. 
Pv – Včelky. 
Vv – Motýlci. 
Tv – Za pěkného počasí půjdeme cvičit ven. 
Hv – Šel zahradník do zahrady, Adámku náš. 
 

• Kontrola absencí a doplnění v Bakalářích 
• Celý týden si budou děti nosit knížku, kterou si vybraly na Pasování na 

čtenáře, během týdne budeme trénovat čtení z knížek a přednes 
básničky. 

• Objednávejte si fotografie do termínu 17. 5. 
• Do 19. 5. vybírám 35,- Kč / kus / třídní fotografie, ostatní info – viz 

Bakaláři. 
Pátek 19. 5. – Etické dílny – téma programu: Jak se chránit v nebezpečných 

situacích (program je na dvě vyučovací hodiny). 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 37. školní týden (8. – 12. 5. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 118-120 – Q, X, W. Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 2 str. 

59-64. 
Psaní – Písanka 3. díl str. 7-12 – psací V, H, K, A. 
M – Matematika 3 str. 25-27 – litr, vztahy méně než / více než. 
Prv – Prvouka str. 69 – Lidské tělo, obličej. 
Pv – Jarní tvoření – přesunuto. 
Vv – Včelky – přesunuto. 
Tv – Za pěkného počasí půjdeme cvičit ven. 
Hv – Šel zahradník do zahrady, Adámku náš. Noty. 
 



Pondělí 8. 5. – Státní svátek. 
Kontrola absencí a doplnění v Bakalářích. 
Celý příští týden si budou děti nosit knížku, kterou si vybraly na Pasování na 

čtenáře, během týdne budeme trénovat čtení z knížek a přednes básničky. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 36. školní týden (1. – 5. 5. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 112-117 – slabikotvorné r, l, m, di, ti, ni. Zdokonalujeme 

čtení ke Slabikáři 2 str. 52-58. 
Psaní – Písanka 3. díl str. 1-6 – I, J, N, M, U, Y. 
M – Matematika 3 str. 21-24 – Vztahy o několik více/o několik méně. Litr. 
Prv – Prvouka str. 68-70 – Opakování – zvířata, domácí mazlíčci. Lidské tělo a 

obličej. 
Pv – Jarní tvoření. 
Vv – Včelky. 
Tv – Skok z místa, vybíjená, pohybové hry. 
Hv – Šel zahradník do zahrady, Adámku náš. 
 
Pondělí 1. 5. – Státní svátek. 
Středa 3. 5. – MKS – Tv Akademie, odjezd od školy 9:35 hod, budeme se učit 

1. hodinu – Český jazyk. Zpět do školy půjdeme pěšky, s sebou batůžek, pití, 
svačinu, penál a vhodné oblečení na cestu zpět. 

Pátek 5. 5. – Fotografování – p. Vosáhlo, fotky si budete objednávat on-line. 
Kdo se bude chtít fotit s někým ve skupince, ve dvojici, napište mi to prosím 
do notýsku (urychlíme tím focení). 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 35. školní týden (24. – 28. 4. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 106-111 – bě, pě, vě, mě. Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 2 

str. 45-51. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 42-48 – ch, f, g. 
M – Matematika 3 str. 18-20 – Metr, sčítání a odčítání. 
Prv – Prvouka str. 64-65 – dokončení, str. 66–67 – Domácí mazlíčci. 
Pv – Ptáčci. 
Vv – Čarodějnice. 
Tv – Za příznivého počasí začneme chodit ven, prosím o oblečení na ven i 

do tělocvičny. 
Hv – Vejce na výletě, Šel zahradník do zahrady. 
 
Pátek 28. 4. – Štafetový běh v Jičíně (týká se vybraných dětí). 
Středa 3. 5. – MKS divadlo. 
Pátek 5. 5. – Focení. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 34. školní týden (17. – 21. 4. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 102-105 – dě, tě, ně. Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 2  

str. 41-44. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 37 – dokončení č, str. 38-42 – psací ž, ř, ch. 
M – Matematika 3 str. 15 – dokončení, str. 16-17 – Odčítání do 20 bez přechodu 

desítky. 
Prv – Prvouka str. 62-65 – Zvířata na statku. 
Pv – Kurník. 
Vv – Jarní klíč. 
Tv – Gymnastika. 
Hv – Maličká su, Vejce na výletě. 
 

• 18. 4. – Individuální třídní schůzky. 
• 21. 4. – Projektový den na téma DEN ZEMĚ – KRKONOŠE – (tento 

den se neučíme, do školy penál, svačina pití) 
o děti si mohou přinést vše, co se týká Krkonoš – knížka, 

omalovánka, … 



o s dětmi budeme na téma tvořit, číst si, malovat, povídat si, pustíme 
si pohádku – projektový den bude zakončen prezentací prací 
všech dětí školy 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 33. školní týden (10. – 14. 4. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 95-97 – dokončení G, str. 98-101 – ď, ť, ň. Zdokonalujeme 

čtení ke Slabikáři 2 str. 38-40. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 31 – dokončení h, str. 32-37. 
M – Matematika 3 str. 13-15 – Sčítání do 20 bez přechodu 

desítky. 
Prv – Prvouka str. 60-61 – Stromy a keře. 
Pv – Zeměkoule. 
Vv – Strom z popcornu. 
Tv – Dovednosti s míčem. 
Hv – Maličká su, Poslech – písničky pro 1. ročník. 
 
11. a 18. 4. – Individuální třídní schůzky. 
12. 4. – Novopacký slavíček (týká se vybraných dětí). 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 32. školní týden (3. – 7. 4. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str.92-96 – Hláska a písmeno F, G. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 34-36. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 28-31 – psací h. 
M – Matematika 3 str. 12-13, Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 – 

procvičování. Sčítání do 20 bez přechodu desítky. 



Prv – Prvouka str. 58 – Velikonoce. 
Pv – Velikonoční zajíček – korky od vína. 
Tv – Pohybové hry, gymnastika. 
Hv – Velikonoční písnička. 
 

• 3. – 5. 4. – Barevný týden 
Prosím, aby děti přišly v tyto dny oblečeni do daných barev, popřípadě 
alespoň nějaký doplněk v daných barvách. 

Po – modrá 
Út – žlutá 
St – červená 

• 6. 4. – Velikonoční prázdniny 
• 7. 4. – Státní svátek 
• 11. a 18. 4. – Individuální třídní schůzky. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. školní týden (27. – 31. 3. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 86-91 – Hláska a písmeno Ch, F. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 27-32. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 24-27 – psací c. 
M – Matematika 3 str. 9-11. Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20. 
Prv – Prvouka str. 57 – Hry na jaře, str. 59 – Zelenina na jaře. 
Vv + Pv – Trávníček. 
Tv – Vybíjená. 
Hv – Jarní písnička, Voláme jaro. 
 

• Na Úterý 28. 3. si děti přinesou 3 vyfouklá vajíčka, uříznutou PET láhev 
(pošlu foto na WhatsApp). 

• Na Pátek 31. 3. si děti přinesou malý keramický květináč. 
• 3. 4. – 5. 4. – Barevný týden 

Prosím, aby děti přišly v tyto dny oblečeni do daných barev, popřípadě 
alespoň nějaký doplněk v daných barvách. 

Po – modrá 
Út – žlutá 



St – červená 
• 6. 4. – Velikonoční prázdniny 
• 11. a 18. 4. – Individuální třídní schůzky. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 30. školní týden (20. – 24. 3. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 82-85 – Hláska a písmeno Ř. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 24-26. 
Psaní – Písanka 2. díl str.20-23 – au, ou, eu. 
M – Matematika 3 str. 5-8, číselný obor 11-20, Sčítání v oboru čísel do 20. 
Prv – Prvouka str. 53-55 – Jaro. Květiny na jaře. 
Vv – Mořský svět. 
Tv – Vybíjená. 
Pv – Kytičky z ruliček. 
Hv – Jarní písnička, poslech N. R. Korsakov – Let čmeláka. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 29. školní týden (13. – 17. 3. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 76-81 – Hláska a písmeno Ž. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 19-23. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 16-19. 
M – Matematika 3 str. 2-5. 
Prv – Prvouka str. 50-52 – Důležitá telefonní čísla. Opakování – rodina, domov, 

doprava. 
Vv – Sluníčko / Měsíc. 



Tv – Míčové hry. 
Pv – Kytičky z ruliček. 
Hv – Já jsem z Kutné Hory, Šla Nanynka do zelí. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 28. školní týden (6. – 10. 3. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 72-75 – Hláska a písmeno Č, opakování. Zdokonalujeme 

čtení ke Slabikáři 2 str. 15-18. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 14-15 – malé psací š, procvičování a opakování. 
M – Matematika 2 str. 30-31 – sčítání a odčítání do 10, procvičování. 
Prv – Prvouka str. 48-49 – Vesnice, město, vlast – procvičování. Doprava ve 

městě. 
Pv – Lapač snů. 
Vv – Písmenkový panáčci. 
Tv – Pohybové hry, švihadla, míče. 
Hv – Já jsem z Kutné Hory, Šla Nanynka do zelí. 
 

• Ve středu 8. 3. v 9:00 – povídání v MŠ Stará Paka na téma Indie. 
• Ve čtvrtek 9. 3. pojedeme do divadla – Nová Paka MKS. Pohádka O 

Chytrém Honzovi a krásné Madlence. Začátek v 10:00 hod. Doprava 
autobusem. Vybíráme 50,- Kč na vstup a 10,- Kč na dopravu. Prosím o 
zaplacení do středy. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 26. školní týden (20. – 24. 2. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 68-71 – Hláska a písmeno B. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 11-14. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 10-13 – malé psací k. 



M – Matematika 2 str. 27-29 – Odčítání v oboru čísel do 10. 
Prv – Prvouka str. 47 – Moje vlast. 
Pv – Hrneček s čajem – děti si přinesou 2 pytlíky od čaje. 
Vv – Šašci – vodové barvy. 
Hv – Já jsem z Kutné Hory, V pravěku. 
Tv – Přinést věci na tělesnou výchovu. 
 

• 22. 2. – poslední dvě hodiny půjdeme do knihovny ve Staré Pace. 
• 24. 2. – sportovní dopoledne – viz lísteček a zpráva v Bakalářích. 
• 27. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 25. školní týden (13. – 17. 2. 2023) 
Čj – Slabikář 2 str. 62-67 – Hláska a písmeno H. Zdokonalujeme čtení ke 

Slabikáři 2 str. 6-10. 
Psaní – Písanka 2. díl str. 5 – dokončení, str. 6-9 – malé psací d. 
M – Matematika 2 str. 25-26 – Sčítání v oboru čísel do 10. 
Prv – Prvouka str. 45-46 – Rodina, domov – procvičování. Vesnice, město. 
Pv – Šašek. 
Vv – Maska, kravata. 
Tv – Přinést věci na tělesnou výchovu. 
Hv – Já jsem z Kutné Hory, V pravěku. 
 

• 17. 2. – od 13:00 hod. – karneval pro žáky školy na téma: Pravěk. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 24. školní týden (6. – 10. 2. 2023) 



Čj – Slabikář 2 str. 58-61 – Hláska a písmeno C. Zdokonalujeme čtení ke 
Slabikáři 2 str. 1-5. 

Psaní – Písanka 2. díl str. 1-5, opakování psacího v, malé psací z. 
M – Matematika 2 str. 22-24 – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9 – 

procvičování, číslice 10 – početní představa. Psaní číslic str. 11. 
Prv – Prvouka str. 43-44 – Moje rodina, Můj domov. 
Pv + Vv – Valentýnské překvapení. 
Hv – Na lyže, Zdravé tělo, Já jsem z Kutné Hory. 
Tv – Přinést věci na tělesnou výchovu. 
 

• Od tohoto týdne se vracíme k původnímu rozvrhu. 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby. 
• 7. 2. – Exkurze: Suchardův dům (výstava kočárků a panenek), Auto 

Moto Muzeum (vybíráme 40,- Kč). Za příznivého počasí půjdeme tam i 
zpět pěšky, dejte dětem vhodné teplé oblečení. 
S sebou: Batůžek, svačinu, pití, drobné kapesné. Na oběd se vracíme do 
školy. Tento den se nebudeme učit. Ráno se s dětmi sejdeme ve třídě. 
Odcházíme společně v 8:00 hod. 

• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 
Bezpečný kyberprostor. 

• 17. 2. – od 13:00 hod. – karneval pro žáky školy na téma: Pravěk. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 23. školní týden (30. 1. – 3. 2. 2023) 
Čj – Slabikář str. 51-54 – Dvojhlásky OU, AU, EU – procvičování. Malá tiskací 

písmena. Zdokonalujeme čtení str. 58-61. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 50-53 – psací n. 
M – Matematika 2 str. 19-21 – Sčítání v oboru čísel do 9 – procvičování. 

Odčítání v oboru čísel do 9. 
Prv – Prvouka str. 40-41 – Režim dne – procvičování. 
 

• 31. 1. – Předávání výpisu vysvědčení (děti si přinesou desky), 
v Bakalářích mi prosím potvrdíte, že jste výpis vysvědčení viděli. 

• 1. 2. – Poslední lekce bruslení. 



• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby. 
• 3. 2. – Pololetní prázdniny. 
• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 

Bezpečný kyberprostor. 
• 17. 2. – od 13:00 hod. – karneval pro žáky školy na téma: Pravěk. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 22. školní týden (23. – 27. 1. 2023) 
Čj – Slabikář str. 46-50 – Hláska a písmeno R. Dvojhlásky OU, AU, EU. 

Zdokonalujeme čtení str. 57. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 42-49 – psací j, y. 
M – Matematika 2 str. 16-18 – číslice 9. Sčítání v oboru čísel do 9. Psaní číslic 

str. 10 – číslice 9. 
Prv – Prvouka str. 38-39 – Hodiny – procvičování. Části dne. 
Pv – Zimní sporty. 
Vv – Krasobruslaři na ledě – papírový tácek, vodové barvy, šablony. 
 

• Tento týden odpadá bruslení. Budeme se učit podle původního rozvrhu. 
Děti ať mají věci na tělesnou výchovu. 

• 24. 1. – Družina – Dětská olympiáda – krasobruslení, odchod po obědě, 
příjezd do školy cca ve 14:30 hod (kdo nepůjde, přinese lísteček 
s odchodem ve 12:00 hod, kdo bude zůstávat v Nové Pace, přinese také 
lísteček a rodiče si děti vyzvednou u zimního stadionu ve 14:00 hod), 
s sebou teplé oblečení. 

• 25. 1. – odpadá lekce bruslení, náhradní hodina bude 1. 2. 
• Vybíráme 200,- Kč na výtvarné potřeby. 
• Dopsat omluvenky do Bakalářů!! 
• 7. 2. od 15:30 hod. se koná ve škole pro rodiče přednáška na téma – 

Bezpečný kyberprostor. 
• 17. 2. bude po vyučování v tělocvičně karneval pro žáky školy na téma – 

Pravěk. 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 



 
 
 
 
 
 

Plán na 21. školní týden (16. – 20. 1. 2023) 
Čj – Slabikář str. 38-45 – Hláska a písmeno Š, R. Zdokonalujeme čtení str. 47-56. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 38-41 – psací t, j. 
M – Matematika 2 str. 13-15 – odčítání v oboru čísel do 8. Psaní číslic str. 9 – 

číslice 8. 
Prv – Prvouka str. 36-37 – týden, hodiny. 
Pv – Sova. 
Vv – Zimní krajina – přinést 6 vatových tampónků. 
Tv – Středa 18. 1. – 3. lekce bruslení. 

S sebou: batoh nebo pevná taška na bruslení – brusle, hadřík, helma, teplé 
oblečení, rukavice (ne bavlněné). 

 
24. 1. – Družina – Dětská olympiáda – krasobruslení, odchod po obědě, příjezd 

do školy cca 14:30 hod. 
25. 1. – Odpadá lekce bruslení, náhradní hodina bude 1. 2. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 20. školní týden (9. – 13. 1. 2023) 
Čj – Slabikář str. 26-33 – Hláska a písmeno D, K. Zdokonalujeme čtení str. 36-46. 
Psaní – Písanka 1. díl – psací s, p, t, str. 29-37. 
M – Matematika 2 – Sčítání v oboru čísel do 8, str. 11-12. Psaní číslic str. 9 – 

číslice 8. 
Prv – Prvouka – Měsíce v roce, str. 34-35. 
Pv – Papírové brusle. 
Vv – Sáňkování. 
Hv – Na lyže, Zdravé tělo. 
Tv – Středa 11. 1. – 2. lekce bruslení. 



S sebou: učení na Čj, Mat, svačina, pití, batoh nebo pevná taška na bruslení 
– brusle, hadřík, helma, teplé oblečení, rukavice (ne bavlněné). 

 
12. 1. v 15:30 – Společné třídní schůzky – sejdeme se v naší třídě. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 19. školní týden (2. – 6. 1. 2023) 
Čj – Slabikář str. 26-33 – Hláska a písmeno Z, D. Zdokonalujeme čtení str. 30-40. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 24-31 – psací o, s. 
M – Matematika 2 str. 8 – dokončení str. 9, 10 – číslice 8. Psaní číslic str. 9 – 

číslice 8. 
Prv – Prvouka str. 33-35 – opakování – Příchod zimy, Měsíce v roce. 
Pv – Tři králové. 
Vv – Krmítko pro ptáčky. 
Tv – Středa 4. 1. – 1. lekce bruslení. 
 
Středa 4. 1. 2023 – 1. lekce bruslení. 
S sebou: učení na Čj, Mat, svačina, pití, batoh nebo pevná taška na bruslení – 

brusle, hadřík, helma, teplé oblečení, rukavice (ne bavlněné) 

 1. 2. 3. 4. 

Po Čj Prv M Čj 

Út Čj M Čj Pv 

St Čj M BRUSLENÍ BRUSLENÍ 

Čt Čj M Čj Hv 

Pá Čj Prv Vv Čj 
 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 



 
 
 

Plán na 17. školní týden (19. – 23. 12. 2022) 

Vánoční výlet: Pondělí 19. 12. 
V pondělí 19. 12. pojedeme do Jičína do výrobny vánočních ozdob (HAN) 
Sraz: 7:45 h před školou 
0djezd: 8:00 h od školy 
Program: exkurze ve výrobně, dílnička 
Vstupné: Bude uhrazeno z projektu Šablony III (140,- Kč). Z tohoto projektu 

byl nakonec financován i autobus do Dvora Králové. Zbylé finance z výletu 
do ZOO využijeme jako příspěvek na dopravu do Jičína. Koneční částka a 
možný doplatek bude vyúčtován po výletu. 

Návrat: cca 12:00 h, oběd mají děti ve škole, odpolední družina 
S sebou: Batůžek, vhodné teplé oblečení a obuv, svačinu, pití, drobné kapesné 

(dle vašeho uvážení). 
 

Vánoční besídka: Úterý 20. 12. 
Tento den si s dětmi uděláme ve třídě vánoční besídku. Za příznivého počasí 

půjdeme na krátkou procházku, rozdáme si dárečky, pustíme si pohádku, 
zazpíváme si vánoční koledy. Děti si mohou přinést trochu cukroví (na 
ochutnání). Děti si vylosovaly, komu udělají radost malým dárečkem (max. 
do 100,- Kč). 

 

21. a 22. prosince – Ředitelské volno 
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny 
 

Bruslení: 4 lekce: 4., 11., 18. a 25. 1. 2023 
Kurz bruslení bude probíhat na Zimním stadionu v Nové Pace. V těchto dnech 

bude změna rozvrhu. 
S sebou: Nabroušené brusle, hadřík na otření, teplé oblečení, rukavice (ne 

bavlněné), helma. 
Doprava se bude hradit po ukončení kurzu. 
 

Přeji vám krásné vánoční svátky plné pohody a klidu a s dětmi se 
uvidíme ve škole v úterý 3. 1. 2023. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 



 
 
 
 

Plán na 16. školní týden (12. – 16. 12. 2022) 
Čj – Slabikář str. 20-23 – Hláska a písmeno V. Zdokonalujeme čtení str. 24-29. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 18-23 – psací a. 
M – Matematika 2 str. 5-8 – odčítání v oboru čísel do 7. 
Prv – Prvouka str. 29-32, Vánoce, Nový rok. 
Pv – Vánoční tvoření. 
Vv – Zimní krajina. 
Tv – Pohybové hry s míčem, vybíjená. 
 
Vánoční výlet 
V pondělí 19. 12. pojedeme do Jičína do výrobny vánočních ozdob (HAN) 
Sraz: 7:45 h před školou 
0djezd: 8:00 h od školy 
Program: exkurze ve výrobně, dílnička 
Vstupné: Bude uhrazeno z projektu Šablony III (140,- Kč). Z tohoto projektu 

byl nakonec financován i autobus do Dvora Králové. Zbylé finance z výletu 
do ZOO využijeme jako příspěvek na dopravu do Jičína. Koneční částka a 
možný doplatek bude vyúčtován po výletu. 

Návrat: cca 12:00 h, oběd mají děti ve škole, odpolední družina 
S sebou: Batůžek, vhodné teplé oblečení a obuv, svačinu, pití, drobné kapesné 

(dle vašeho uvážení). 
 

Vánoční besídka: Úterý 20. 12. 
Tento den si s dětmi uděláme ve třídě vánoční besídku. Za příznivého počasí 

půjdeme na krátkou procházku, rozdáme si dárečky, pustíme si pohádku, 
zazpíváme si vánoční koledy. Děti si mohou přinést trochu cukroví (na 
ochutnání). Děti si vylosovaly, komu udělají radost malým dárečkem (max. 
do 100,- Kč). 

 

21. a 22. prosince – Ředitelské volno 
 

Bruslení 
Středy 3. a 4. vyučovací hodinu (4., 11., 18. a 25. 1. 2023). 
Kurz bruslení bude probíhat na Zimním stadionu v Nové Pace. V těchto dnech 

bude změna rozvrhu. 



S sebou: Nabroušené brusle, hadřík na otření, teplé oblečení, rukavice (ne 
bavlněné), helma. 

Doprava se bude hradit po ukončení kurzu. 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 15. školní týden (5. – 9. 12. 2022) 
Čj – Slabikář str. 16-19 – Hláska a písmeno N. Zdokonalujeme čtení str. 17-23. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 12-17 – psací m. 
M – Matematika 2 str. 3, 4 – sčítání v oboru čísel do 7. 
Prv – Hry v zimě. 
Pv – Zimní stromeček. 
Vv – Vánoční ozdoby. 
Tv – Pohybové hry, hry s míčem, opičí dráha. 
 
7. 12. – Mikulášská besídka – Gymnázium SOŠP Nová Paka 

• sraz před školou v 7:25 
• odjezd linkovým autobusem v 7:38, cestu zaplatím z třídního fondu 
• s sebou: batůžek, svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv (zpátky do školy 

půjdeme pěšky) 
• do školy se vracíme na oběd 
• tento den si děti učení nechávají doma 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 14. školní týden (28. 11. – 2. 12. 2022) 
Čj – Slabikář str. 8-15 – Hláska a písmeno J, Y. Zdokonalujeme čtení str. 7-16. 
Psaní – Písanka 1. díl str. 8-11. 
M – Odčítání v oboru čísel do 6 – učebnice str. 32 – dodělání učebnice 

(Matematika 2) str. 1, 2 – číslice 7. Uvolňovací cviky str. 8 – nácvik psaní 
čísla 7. 



Prv – Příchod zimy, Mikuláš. 
Pv – Mikuláš, anděl, čerti. 
Vv – Zimní krajina. 
Tv – Pohybové hry, hry s míčem, švihadla. 
Hv – Bude zima, bude mráz, Pásli ovce Valaši. 
 
1. 12. – Individuální schůzky: učitel-žák-rodič (dle časového rozpisu) 
7. 12. – Mikulášská besídka – Gymnázium SOŠP Nová Paka 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 13. školní týden (21. – 25. 11. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Malá písmena – učebnice str. 56. Slabikář – opakování. 

Hláska a písmeno T – učebnice str. 2-7. Zdokonalujeme čtení str. 39-40. 
Zdokonalujeme čtení (ke slabikáři) str. 1-6. 

Psaní – Písanka 1. díl str. 1-7. 
M – Odčítání v oboru čísel do 6 – učebnice str. 31, 32. 
Prv – Opakování – zvěř v lese, listnaté a jehličnaté stromy. 
Pv + Vv – Vánoční šišky. 
Tv – Pohybové hry, hry s míčem, švihadla. 
Hv – Bude zima, bude mráz, Pásli ovce Valaši. 
 
24. 11. – Individuální schůzky: učitel-žák-rodič (dle časového rozpisu). 
25. 11. – Srdečně Vás zveme na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A 

ADVENTNÍ TRHY (před školou). 
 Prodej žákovských výrobků od 16:00 hod. 
 Vystoupení tanečního kroužku a pěveckého sboru od 17:00 hod. 

Těší se na Vás žáci a učitelé Masarykovy ZŠ ve Staré Pace. 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 12. školní týden (14. – 18. 11. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno I, slabiky MI, LI, SI, PI – učebnice str. 

50-55. Zdokonalujeme čtení str. 33-38. 
Psaní – Nácvik dolní kličky a nácvik horního zátrhu, uvolňovací cviky str. 26-28. 
M – Sčítání v oboru čísel 0-6, učebnice str. 29-30. 
Prv – Opakování les – učebnice str. 24. 
Pv – Vánoční andílci. 
Tv – Pohybové hry s míčem, kotoul vpřed, švédská bedna, kruhy. 
Hv – Bude zima, bude mráz, Pásli ovce Valaši. 
 
17. 11. – Státní svátek. 
18. 11. – Ředitelské volno. 
24. 11. a 1. 12. – Individuální třídní schůzky. 
 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 11. školní týden (7. – 11. 11. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno U, slabiky MU, LU, SU, PU, MŮ, LŮ, 

SŮ, PŮ – učebnice str. 44-49. Zdokonalujeme čtení str. 27-32. 
Psaní – Nácvik dolní kličky a nácvik horního zátrhu. Uvolňovací cviky str. 23-25. 
M – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5. Početní představa do 6. Obor čísel 0-6. 

Učebnice str. 25-28. 
Prv – Ochutnávka ovoce a zeleniny. Ovocný a zeleninový talíř 

(přinést letáky s obrázky ovoce a zeleniny). 
St – 9. 11. – každý si přinese 1 druh ovoce. 
Pá – 11. 11. – každý si přinese jeden druh zeleniny. 

Pv – Dodělání vánočních sklenic. 
Vv – Podzimní strom – každý si přinese 10 „uchošťourů“ 

(zagumičkovat). 
Tv – Pohybové hry s míčem, kotoul vpřed, švédská bedna, kruhy. 
Hv – Uklízecí písnička, Auto, Kdo to poví pavoučkovi. 
 
11. 11. – Halloweenský rej v maskách – 13:15 – 14:30 – program pro děti 

v tělocvičně – soutěže 



– 14:30 – 16:00 – diskotéka 
– 16:00 – lampionový průvod 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 10. školní týden (31. 10. – 4. 11. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno P, slabiky PA, PO, PE – učebnice str. 

40-43. Zdokonalujeme čtení str. 22-26. 
Psaní – Nácvik horní a dolní kličky, uvolňovací cviky str. 20-22. 
M – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5, učebnice str. 22-24. 
Prv – Výšlap ke krmelci – za příznivého počasí, s sebou jablíčko, mrkev, tvrdé 

pečivo, kaštany, žaludy (upřesníme si podle počasí, který den se vydáme). 
Hv – Proč? Když jsem já sloužil – opakování, Až já budu velká, poslech – 

Česká státní hymna. 
Pv – Halloweenský hrad – dodělání. Oříšky – vánoční ozdobička na vánoční trhy. 
Vv – Strašák. 
Tv – Pohybové hry, padák, lano, lavičky-přeskoky. 
 
11. 11. – Halloweenský rej v maskách: 

– 13:30 – 16:00 – program pro děti ve škole 
– 16:00 – halloweenský průvod obcí dětí a rodičů 

 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 9. školní týden (24. – 28. 10. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno P, procvičování slabik, procvičování 

slabik – učebnice str. 38-39. Zdokonalujeme čtení str. 21-22 cv. 1. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 20, 21. 
M – Procvičování sčítání a odčítání v oboru čísel do 4. Sčítání v oboru čísel do 5. 

Učebnice str. 22. 
Pv – Halloweenský hrad, zdobení oříšků. 



 
24. 10. – ZOO Dvůr Králové – viz zpráva v Bakalářích. 
25. 10. – Sběr kaštanů. 
26. – 28. 10. – Podzimní prázdniny. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 8. školní týden (17. – 21. 10. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno O, procvičování slabik, nácvik čtení 

slabik MO, MÓ, LO, LÓ, SO, SÓ – učebnice str. 32-37. Zdokonalujeme 
čtení str. 17-21. 

Psaní – Uvolňovací cviky str. 17-19. 
M – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 4 – procvičování, početní představa do 5, 

porovnávání čísel – učebnice str. 20, 21. Uvolňovací cviky str. 5 – nácvik 
psaní číslice. 

Prv – Opakování listnatý a jehličnatý les, živočichové v lese – Uč. str. 22-23. 
Pv – Draci v oblacích – dodělání, dýně – výroba z barevného papíru. 
Vv – Pavouci – ruličky, temperové barvy, barevný papír. 
Tv – Cvičení na lavičkách, opičí dráha, pohybové hry, kotoul vpřed, kotoul vzad. 
 
17. 10. – Kostičkárna ve Staré Pace (přesunuto z minulého týdne) – učení 

s sebou. 
24. 10. – ZOO Dvůr Králové – Halloween – vybíráme 200,- Kč na vstup a 

dopravu, přinést nejdéle ve středu 19. 10. 2022. 
25. 10. – Sběr kaštanů. 
Vybírám peníze na školní potřeby 200,- Kč. 
Prosím obalit sešity. 
 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 



Plán na 7. školní týden (10. – 14. 10. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno S, slabiky SE, SÉ, SA, SÁ, učebnice str. 

26-31. Zdokonalujeme čtení str. 12-16. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 13-16. 
M – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3 – procvičování. Sčítání v oboru čísel 

do 4 – učebnice str. 18. 
Prv – Ovoce a zelenina – opakování – učebnice str. 17. Jehličnatý a listnatý 

strom – učebnice str. 20, 21. 
Pv – Dýně, netopýr – práce s barevným papírem. 
Vv – Draci v oblacích – přinést houbičku a nádobí, jeden kolíček na prádlo. 
Tv – Pohybové hry, kotoul vpřed, kotoul vzad. 
 
12. 10. – Návštěva kostičkárny ve Staré Pace. Tento den se budeme učit  

1. hodinu. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 6. školní týden (3. – 7. 10. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Hláska a písmeno E, slabiky ME, MÉ, LE, LÉ, str. 20-25. 

Zdokonalujeme čtení str. 7-11. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 11-13, pracovní listy. 
M – Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3, nácvik psaní čísla 4. Učebnice str. 16-

17. Psaní číslic str. 4. 
Prv – Učebnice str. 15-18 – Zelenina a ovoce. 
Pv – Ježek – práce s ruličkami a barevným papírem. 
Vv – Zavařovací sklenice – přinést 2 jablíčka. 
Tv – Cvičení na lavičkách, opičí dráha, pohybové hry. 
 
Dne 6. 10. od 15:30 se konají úvodní třídní schůzky. 
V pátek 7. 10. proběhne Drakiáda zakončená opékáním buřtů. Akce se bude 

konat pouze za příznivého počasí. Sraz v 15.hod před školou. S sebou draky. 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 



 
 
 
 
 

Plán na 5. školní týden (26. – 30. 9. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Slabiky LA, LÁ, hláska a písmeno L, str. 17-19. 

Zdokonalujeme čtení str. 5, 6. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 10, práce na velkém papíru, pracovní listy. 
M – Učebnice str. 15 – početní představy 1-5, sčítání v oboru čísel do 3, nácvik 

psaní čísel 1-3. 
Prv – Učebnice str. 12-14 – Podzim, Hry na podzim. 
Pv – Podzim – deštník – práce s barevným papírem. 
Vv – Barevné listí – vodové barvy – přinést listí – ne usušené. 
Tv – Bude probíhat dle počasí (venku x tělocvična) – pohybové hry. 
 
27. 9. – Pohádka O dvanácti měsíčkách – vybíráme 45,- Kč – přinést do 26. 9. 

(pohádka bude ve škole). 
28. 9. – Státní svátek. 
29. 9. – Ukázka výcviku vojenských psů – bude probíhat na školní zahradě za 

příznivého počasí. 
Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 4. školní týden (19. – 23. 9. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Slabiky MA, MÁ, hláska a písmeno L, str. 13-16. 

Zdokonalujeme čtení str. 3, 4. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 8, 9, práce na velkém papíru. 
M – Učebnice str. 12-14 – početní představy 1-5, čísla 1, 2, 3. 
Prv – Učebnice str. 9-11 – Dopravní značky, opakování – škola, doprava. 
Hv – Žabička zelená, Rybička maličká, zvuky, tóny hlasité a tiché. 
Pv – Holky a kluci – velké postavy z kartonu, dokončení, oblékání (přehozené 

z předcházejícího týdne). 
Vv – Holky a kluci – velké postavy z kartonu – vybarvování (přehozené 

z předcházejícího týdne). 



Tv – Bude probíhat dle počasí (venku x tělocvična) – pohybové hry. 

Vaše tř. uč. Míša V. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 3. školní týden (12. – 16. 9. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Písmeno Á, M, slabiky MA, MÁ str. 6-12. Zdokonalujeme 

čtení str. 1-2. 
Psaní – Uvolňovací cviky str. 4-7, práce na velkém papíru. 
M – Učebnice str. 6-11 – početní představy 1, 2, 3, 4, 5. 
Prv – Učebnice str. 7-8 – Třída, Pozor semafor. 
Hv – Žabička zelená, co vydává zvuky, co vydává tóny – obrázky. 
Pv – Holky a kluci – velké postavy z kartonu, dokončení, oblékání. 
Vv – Holky a kluci – velké postavy z kartonu – vybarvování. 
Tv – Bude probíhat dle počasí (venku x tělocvična). 
 
Fotografování – 13. 9. 2022. 
Prosím obalit sešity. 

Vaše tř. uč. Míša V. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 2. školní týden (5. – 9. 9. 2022) 
Čj – Živá abeceda – Písmeno A, Á, str. 4-7. 
Psaní – Uvolňovací cviky, práce na velkém papíru. 
M – Učebnice strana 1-5. 
Prv – Poprvé ve škole str. 4. 
Hv – Zpívání známých písní, naše oblíbené písničky. 
Pv – Létající balón (práce s barevným papírem, čtvrtkou, lepidlem, šablonou, 

fotkami). 
Tv – Hry, bude probíhat dle počasí (venku x tělocvična), přinést oblečení na Tv. 
 



Přinést výtvarné potřeby. 
V pátek 9. 9. Pojedeme na: Jičín – město pohádky. Odjezd od školy 8:00 hod, 

návrat cca 11:30 hod. Děti mají oběd ve škole. 
Vybírám: 160,- Kč (110,- Kč – doprava, 50,- Kč – vstup). Přinést do 7. 9. 
S sebou: vhodné oblečení a obuv, svačina, pití, drobné kapesné (některé 

dílničky mohou být placené). 
Vaše tř. uč. Míša V. 


