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ŽENEVA 

 
 

Zápis z 16. 9. 2020 

 

Mladší předškoláci 
Slavnostní zahájení školního roku, vzájemné seznámení 
 
Je tu středa, hola hola 
a začíná česká škola. 
Máme se tu všichni rádi, 
budem dobří kamarádi. 
Ruce máme na tleskání 
a nožičky na dupání. 
Dobrý den, dobrý den, 
na co si zahrajem? 

 

Téma: Putování vesmírem 

 

1) Přivítání dětí, seznámení se školou a s programem. 
2) Hra posílání balonků po zemi - vzájemné seznámení - učíme se jména spolužáků. 
3) Putování vesmírem - hledání vesmírných raket venku na hřišti- následné vykreslení, 
tvorba jmenovky a laminace. 
4) Tvorba školního řádu s vlastním podpisem. 
5) Písničky: Rafaela stonožka. 
6) Pohybové hry: S padákem, Výměna. 
 

Domácí úkol: Přinést si fotku z prázdnin. 
 

Nultý ročník 

Slavnostní zahájení školního roku 

 
Dobrý den, dobrý den, 
máme tady první den. 
Je tu středa, hola, hola, 
začíná nám česká škola. 

 
Chceme mluvit, kreslit, psát 
nebo na něco si hrát. 
Kamarády pozdravíme, 
vzájemně se nezlobíme. 



2 
 

  
Můžou létat hromy, blesky, 
my se chceme učit česky! 

 

1) Seznámení - vytleskávání slabik jmen, určování jmen spolužáků 

2) Komunikační kruh- školní a třídní pravidla, pravidla v praxi.  
Zážitky z prázdnin, kde jsme byli, co jsme dělali. 
3) Venkovní hry - Všechno lítá, co peří má, Čerti. 
4) Tvoření - Domalování lodičky- vlny, sluníčko, vlajka. 
5) Čtení - B. Říha: Honzíkova cesta, kapitola Babička píše psaní a Ve vlaku. 
1. třída 

Slavnostní zahájení školního roku, vzájemné seznámení, představení celoročního projektu 
Putování s Méďou 

1) Jazyková výchova - Můj první školní den, seznámení s třídou a pomůckami. Pravidla 
chování ve škole a ve třídě - Živá abeceda (modrá) str. 2, cv. 1, 2; str. 3, cv. 2. 
Výuka venku - poznávání písmen, sestavování abecedy z kartiček s písmeny.  
Písmeno A, a - Živá abeceda (modrá) str. 4, cv. 1, 2, 3. 
2) Komunikační výchova - vyprávění zážitků z prázdnin, hra Do kruhu vstoupí ten, který... 
3) Literární výchova - seznámení s knihou Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, 
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. 
 

Domácí úkol: Do sešitu nakreslit alespoň 3 věci začínající písmenem A. Putování s Méďou - 
Emma. 

 

2. třída 

Slavnostní zahájení školního roku 

1) Jazyková výchova - kapitola Loučení s létem (učebnice str. 6) - společné čtení textu. Psaní 
velkých písmen ve vlastních jménech - učebnice str. 10, pracovní sešit str. 6, cv. 4, 5, 6. 
Opakování - výuka venku - abeceda, dělení slov na slabiky, hláska, písmeno. 
2) Komunikační výchova - pravidla třídy. Vyprávění zážitků z prázdnin - výuka venku. Rozdání 
pomůcek a učebnic, seznámení se školním řádem, představení celoročního projektu 
Putování s Bobem a Bobkem. 
3) Literární výchova - seznámení s celoročním projektem Čtení pro radost, čtení z Čítanky 
str. 114 Písmo. 
 

Domácí úkol: Pracovní sešit str. 5, cv. 3. 
Putování s Bobem a Bobkem - Amarka (pokusit se napsat alespoň 2 věty o prožitém týdnu s 
Bobem a Bobkem + možno přidat fotografii, obrázek apod.) 
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost. 
Přinést si podložku (např. starý ručník, tričko atd.) na sezení venku. 
 

3. třída 

Slavnostní zahájení školního roku 

1) Jazyková výchova - opakování a výuka venku - věta, slova, slabika, hláska, písmeno - 
učebnice str. 7, opakování psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, uč. str. 10, 12, 13.  
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2) Komunikační výchova - pravidla třídy. Vyprávění zážitků z prázdnin - výuka venku. Rozdání 
pomůcek a učebnic, seznámení se školním řádem, představení celoročního projektu 
Putování s Žerykem. 
3) Literární výchova - seznámení s celoročním projektem Čtení pro radost, čtení z Čítanky - 
Modrá. 
 

Domácí úkol: Pracovní sešit str. 4, cv. 2. 
Putování s Žerykem - Rosa (pokusit se samostatně napsat alespoň 3 věty o prožitém týdnu s 
Žerykem + možno přidat fotografii, obrázek apod.) 
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost. 
Přinést si podložku (např. starý ručník, tričko atd.) na sezení venku. 
4. třída 

Slavnostní zahájení školního roku 

1) Jazyková výchova - opakování, stavba slova, druhy souhlásek, slovní druhy, vyjmenovaná 
slova, synonyma, podstatná jména a jejich mluvnické kategorie, úvod do vzorů podstatných 
jmen.  
2) Komunikační výchova - školní řád, pravidla chování ve třídě a seznámení s chodem školy - 
řízená diskuze, zásady diskuze; popis osoby, seznámení se spolužáky.  
3) Literární výchova -  úvod do učiva školního roku, čtenářský deník, čtenářské dovednosti. 
 

Domácí úkol: Pracovní sešit PS 1  str. 4, cv. 1 a 2. Naučit se prvních 5 bodů básničky o 
slovních druzích. Nosit si svou oblíbenou knihu vždy s sebou na vyučování. 
 

 
 

1. Táta, máma, Véna 

jsou podstatná jména. 
 

2. Jaký, který, čí se ptáš, 
už přídavná jména znáš. 

 

3. Nová jsou však zájmena, 
zaskakují za jména. 

 

4. Chcete něco spočítat? 

Číslovky musíte znát! 
 

5. Slovesa už poznáme, 
pracovat je necháme. 

 

6. Kde a kdy a jak se ptej, 
příslovce si vyhledej! 

 

7. Předložky před jmény stojí, 
samy bez nich neobstojí. 

 

8. Slova, věty spojit máme, 
spojky k tomu zavoláme. 
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9. Částice se mají k světu, 
často uvozují větu. 

 

10. Ach, to nejlepší je nakonec, 
citoslovce, to je věc. 
 

 

 

 

 

5. třída 

Slavnostní zahájení školního roku 

1) Jazyková výchova - opakování, stavba slova, druhy souhlásek, slovní druhy, vyjmenovaná 
slova, synonyma, podstatná jména a jejich mluvnické kategorie, úvod do vzorů podstatných 
jmen.  
2) Komunikační výchova - školní řád, pravidla chování ve třídě a seznámení s chodem školy - 
řízená diskuze, zásady diskuze; popis osoby, seznámení se spolužáky.  
3) Literární výchova -  úvod do učiva školního roku, čtenářský deník, čtenářské dovednosti. 
 

Domácí úkol: Pracovní sešit PS 1 str. 4, cv. 1; str. 5, cv. 4. Naučit se prvních 5 bodů básničky o 
slovních druzích. Nosit si svou oblíbenou knihu vždy s sebou na vyučování. 
 

 
 

1. Táta, máma, Véna 

jsou podstatná jména. 
 

2. Jaký, který, čí se ptáš, 
už přídavná jména znáš. 

 

3. Nová jsou však zájmena, 
zaskakují za jména. 

 

4. Chcete něco spočítat? 

Číslovky musíte znát! 
 

5. Slovesa už poznáme, 
pracovat je necháme. 

 

6. Kde a kdy a jak se ptej, 
příslovce si vyhledej! 

 

7. Předložky před jmény stojí, 
samy bez nich neobstojí. 

 

8. Slova, věty spojit máme, 
spojky k tomu zavoláme. 
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9. Částice se mají k světu, 
často uvozují větu. 

 

10. Ach, to nejlepší je nakonec, 
citoslovce, to je věc. 
 

 


