
Uvítací dopis 
Naši milí druháčci,  

prázdniny jsou za námi a začíná nám opět nový 

školní rok.  

Moc jsme se na Tebe těšily.  

Už Vám nebudeme říkat broučci, ale pavoučci. 

Doufáme, že se pavoučků nebojíš, a pokud ano, 

tak Ti ukážeme, že pavoučci přináší štěstí a 

není se čeho bát ☺.  

Celým rokem nás provede pavouček Čenda, se 

kterým budeme zažívat spoustu různých 

dobrodružství. Budeme se s pavoučkem Čendou 

zlepšovat ve čtení a psaní. Také nás čeká 

počítání do stovky a násobení. Můžeš se také 

těšit na naši hymnu pavoučků a spoustu dalších 

písniček. Dále pak na kreslení a sportování. 

Těšíme se také, až si zítra povíme o tom, co jsi 

zažil o prázdninách. Přines si tedy s sebou 

jednu fotku z prázdnin a prázdninový deníček.  

Přejeme Ti úspěšný a zábavný školní rok!  

Paní učitelky Šárka a Anička  

a pavouček Čenda 

 

 

 

 



Informace pro pavoučky  

První týden 2.9. – 6.9.2019 

Třída: zůstává nám stejná 

Třídní učitelka: Šárka Popelková 

Párová učitelka: Anna Rambousková 

Paní vychovatelka: Lucie Urbanová 

Organizace 1. školního týdne:  

Pondělí 2.9. – 1 vyučovací hodina (8:00 – 8:45) 

Úterý 3.9. – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40) 

Středa 4.9. - 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40) 

Čtvrtek 5.9. – dle rozvrhu (bude upřesněno), Třídní schůzky od 

17:00 v naší třídě 

Pátek 6.9. - dle rozvrhu (bude upřesněno) 

Školní družina 1.týden funguje bez přihlášek pro všechny, kdo 

mají zájem.  

Pomůcky: 

Co nejdříve přines krabici z první třídy na ukládání 

pracovních listů do portfolia. 

Každý den potřebujeme: přezůvky, vybavený penál (2 tužky, 2 

pera, náhradní fix na mazací tabulku, pastelky, ořezávátko, 

lepidlo, nůžky, gumu, pravítko 15 nebo 20 cm) – vše ořezané, 

učebnice Matematika, Český jazyk, svačinu, pití. 

Do košíčku si přines: tabulku a fix (označený white board), 

hadřík. 

Na výtvarnou výchovu: dozvíš se brzy 

Na tělesnou výchovu: tričko, tepláky (kraťasy), mikinu, obuv do 

haly (světlá podrážka) – vše v látkové tašce či pytli.  

Doporučujeme vše podepsat!  

Papírové utěrky a kapesníky zatím nenos, zbyly nám z minulého 

roku. Až dojdou, dozvíš se.  


