
Plán činnosti na měsíc  ZÁŘÍ  

 
1. 9. 2021  -   Zahájení školního roku v 7:55 

- Pasování prvňáčků na žáky Sluníčkové školy 

- Odchod do tříd - třídnické práce (kontrola seznamu třídy, seznámení s RH, 

ŽK, sdělníčky, Notýsky) 

- Ukončení… 9:30…1. třída… oběd, ŠD, odchod domů 

                   9:50 …2. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

                  10:00 …3. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

                 10:10 …4. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

                 10:20 …5. třída … oběd, ŠD, odchod domů 

2.– 3. 9. 2021 – vyučující zůstávají ve svých kmenových třídách-třídnické práce 

     - rozdávání knih, sešitů, podepisování 

     - 1. třída… seznámení se spolužáky, rozdávání učebních materiálů 

              … seznámení s budovou školy, žáky a vyučujícími ostatních tříd 

     - seznámení s vyučující anglického jazyka v jednotlivých třídách 

      - ukončení výuky:  1. třída … 10:45 

                  2. třída … 11:00 

                  3. třída … 11:10 

                                     4. třída … 11:20 

                  5. třída …11:30 

Od 6. září bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. 

 

Kroužky a nepovinné předměty se vyučují od října. 

 

Nepovinný předmět- anglický jazyk v 1. třídě začne až od 2. pololetí školního roku. 

Nepovinný předmět- anglický jazyk ve 2. třídě začne od 1. října 2021. 

 

7. 9. – fotografování žáků 1. třídy od 10:00 hodin 

Společenský dům … výstava 70 komiksů 

9. 9. – Poklady podzimu –„Po stopách spadaného listí“ 

   dopolední společná akce pro žáky 

      16:00 akce pro rodiče s dětmi         

14. 9. od 14:00 -Provozní porada pedagogických pracovníků 

    16:00 - schůzky zákonných zástupců žáků  

    17:30 – školská rada  

17. 9. od 10:00 vystoupení hudební skupiny MARBO… 70 Kč/žák  

                         (za příznivého počasí na školní zahradě) 

22. 9. v 8:15 beseda v mě. knihovně Etika pro každého 

27. 9. exkurze 4. a 5. ročníku Dlouhé Stráně 

29. 9., 30. 9. a 1. 10. v rámci projektu Mezigenerační spolupráce návštěva žáků s prarodiči 

                                 ve VMv P- upřesnění pro jednotlivé třídy ve sdělníčku 
 


