
ME - 1. týden         5. – 9. září 2021 

Milé děti a milí rodiče,  

v tomto školním roce vítáme ve třídě 10 páťáků a 4 čtvrťáky. Třídní učitelka Míša Kročová, 

asistentka Lucie Vojáčková. 

Od pondělí budeme končit podle rozvrhu – koncových hodin. Budeme potřebovat psací 

potřeby, aktovku nebo batůžek, svačinu a pití, přezůvky do třídy.  

KONCOVÉ ČASY VÝUKY:   

4.ročník: po 13:30 út 12:35 st 12:35 čt 12:35 pá12:35 

5. ročník po 13:30 út 12:35 st 13:30 čt 12:35 pá 12:35  

Rozvrh hodin bude upřesněn na třídní schůzce. 

Děti ze čtvrté třídy budou mít letos plavání. Vyučující bude Eliška Janíková.  

V úterý 6.9. proběhne focení třídy. Prosím napište počet objednávaných kusů. Potřebuji to 

vědět nejpozději v úterý na focení. Pokud se tak nestane, nebudeme moci dítěti fotky 

objednat. Platba fotek bude probíhat přes školní pokladnu. Cena třídní fotky je 35 Kč, cena 

ročníkové 40 Kč.  

Třídní fotka - počet: ___________________ Ročníková fotka - počet: ________  

Do třídy vybírá RiaTHErFlAtI RiaTHErFlAtIme papírové kapesníky v boxu.  

Přikládám seznam kroužků i s informacemi o přihlašování.  

Milí rodiče, srdečně vás zvu na třídní schůzku ME, která se bude konat v úterý 6. září 2022 

v 16:30 hodin. Seznamte se prosím se školním řádem, na schůzce potvrdíte přečtení.  

I tento rok nám bude jako písemný komunikační prostředek sloužit složka, kterou právě 

držíte v rukou. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese: krocova@zszaaleji.cz případně 

telefonicky do školy 572 432 914.  

DOKUMENTACE 

 - Omluvný list - Vyplňte potřebné údaje. Pokud dítě onemocní, pak do tří dnů po návratu do 

školy musí předložit písemnou omluvenku v omluvném listu.   

- Osobní údaje žáka - prosím o vyplnění a odevzdání v pondělí.  

VYBAVENÍ DĚTÍ DO ŠKOLY  

Vybavení pouzdra: pastelky, fixy, guma, strouhátko, nůžky, tužky, pero.   



Rýsovací potřeby: rovné pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, úhloměr, tužky č.3   

Tělesná výchova: vhodné oblečení a obuv (do tělocvičny i ven)  

Výtvarná výchova: sada štětců, zástěra 

 

Plán angličtiny: 

Čtvrťáci: Opakování třetího ročníku - krátké vyprávění o sobě a kamarádovi 

Páťáci: Opakování čtvrtého ročníku - vyprávění o sobě, kamarádovi a koníčcích. 

 

Další sdělení:  

 

Podpis rodičů: 

 

 


