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ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE
Písemnou práci z matematiky píšeme 1. 6. Okruhy z matematiky jsou
sčítání a odčítání do 20,
porovnávání čísel, znalost geometrických tvarů.
5. 6. píšeme písemnou práci z českého jazyka. Okruhy z ČJ jsou
psací písmena, slova, orientace v textu, diktát, výběr vhodných slov.
15. 5. výlet - Újezd nade Mží
Program: Od zrníčka po pecen chleba.
- Odjezd ze školy autobusem v 8.30 - příjezd cca 11:30 (program od 9:00 do 11:00).
- Cena - program + autobus celkem 150,- Kč - peníze prosím doneste do pátku 12. 5.
- S sebou teplé oblečení (bývá tam zima) a batoh se svačinou.

Čtvrtletní práce
V pondělí 3. 4. nás čeká čtvrtletní práce z českého jazyka.
Okruhy- skupiny hlásek bě, pě, vě, dě, tě, ně.
Přepsat slova psace a doplnit slova k obrázkům a porozumění textu.
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Čtvrtletní práci z matematiky budeme psát ve čtvrtek 6. 4..
Okruhy práce- číselná řada,
geometrické útvary, sčítání a odčítání do 10.

Bobování
V lednu nám konečně přálo počasí. Nastala ta správná zima, kdy silnice a
cesty pokryl sníh. Tak jsme nelenili a vyrazili na nejbližší svah bobovat.
Zpestřili jsme si tím hodinu tělesné výchovy. I další týden nám počasí přálo
a my mohli opět vyrazit ven. Tentokrát jsme soutěžili v zimních disciplínách
- hodu sněhovou koulí, běhu a skákání a klouzáni na sněhu. Byli jsme z toho
sněhu tak nadšení, že jsme ještě postavii sněhuláky, kteří se na nás smáli,
když jsme šli po skončení vyučováni na oběd, načerpat vydanou energii.

Mikuláš
I naší třídu navštívil 5. 12. Mikuláš společně s čerty a andělem.
Nikdo z nás neplakal a skoro jsme se ani nebáli.
Mikuláš chtěl, abychom mu řekli básničku, že má pro nás dáreček.
Tak jsme nelenili a všichni jsme mu básničku zarecitovali.
Mikulášovi se to moc líbilo a každého odměnil adventním kalendářem,
který nám začal odpočítávat poslední dny do Vánoc
a samozřejmě i do vánočních prázdnin.

Soutěž Malý stavitel
V průběhu listopadu jsme se zúčastnili soutěže Malý stavitel. Úkol byl jednoduchý - postavit buď
doma nebo ve škole model z lega. Nesměli jsme ale použít žádný plánek, model jsme museli postavit
podle své fantazie. Ve třídě jsme si udělali výstavku donesených výrobků. A že se nám jich tam sešlo
- Eifelova věž, cukrárna, raketa, auta, policejní budova, hrad a další zajímavé modely. Rozhodování
bylo těžké, ale bohužel vyhrát nemůžeme všichni. Na prvním místě se umístil Vojtík, na druhém místě
Tomík a na třetím místě se umístila Nikolka.
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Všem blahopřejeme.

Divadlo v L-klubu
Pohádkové povídání pejska s kočičkou se nám moc líbilo. Dozvěděli jsme se,
jak pohádky vznikaly, kdo v nich vystupuje a mohli jsme se i zapojit do představení.
Druhé představení bylo o vánočních zvycích a tradicích. O tom, jak vlastně
Vánoce vznikly a kde se vzal stromeček a ozdobičky. Všichni společně i s
herci jsme si zazpívali vánoční koledy a někteří i přímo na podiu.
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Návštěva knihovny

Vážení rodiče a milí žáci,
přeji Vám krásné a příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný a veselý nový rok 2017.

třídní učitelka Veronika H.

CO NÁS ČEKÁ
19. 10. První návštěva knihovny
20. 10

9:00

L-klub O PEJSKOVI A KOČIČCE

35,- Kč

Pohádkový příběh na motivy knížky Josefa Čapka s vyprávěním – Jak psali dopis, O kničavé
holčičce, O panence, která tence plakala a s písničkami – v podání Jitky a Přemysla
Kubištových a Romany Neumannové.
7.11.

10:15

Než jde ježek spát

23.1.

10:15

Zima už je tady

10.4.

10:15

Jarní probouzení

SVČ RADOVÁNEK - Výukový program s envirometnální tématikou

Školáci, mazáci:)
Během prvních dvou týdnů jsme se zorientovali ve škole, v jídelně i v tělocvičně. Už známe
všechna pravidla a povinnosti velkých školáků, tak jsme se dali do pilného učení.
Ale žádné učení mučení, my si hodiny zpříjemníme veselým povídáním, vyprávěním, zpíváním,
malováním nebo hraním her, proto nás to tak baví:)
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FotorCreated

První školní den
Ve čtvrtek 1. záři jsme se konečně potkali ve školních lavicích. Paní učitelka nás slavnostně pasovala na
prvňáčky a dostali jsme vše potřebné pro vstup do první třídy.
První den byl na nás moc krátký a ani se nám nechtělo domů. Ve škole jsme poznali nové kamarády a
novou paní učitelku. Moc se těšíme na společné zážitky na nové vědomosti :)

MILÍ PRVŇÁČCI,

BRZY NÁS VŠECHNY ČEKÁ ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A MY SE
SPOLEČNĚ SETKÁME 1. ZÁŘÍ VE ŠKOLE V NAŠÍ NOVÉ TŘÍDĚ.
SPOLEČNĚ BUDEME BĚHEM ROKU OBJEVOVAT A TVOŘIT SPOUSTU
13.07.17 12:54
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ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ, A VŠICHNI SE NAUČÍTE DOBŘE ČÍST, PSÁT A
POČÍTAT.
TĚŠÍM SE NA VÁS.

VAŠE PANÍ UČITELKA
LENKA

Vážení rodiče,
Náš první školní den ve čtvrtek 1. září bude trvat jednu vyučovací hodinu od 8.30
do 9.15 hodin.
Budu na vás čekat v 8:15 před školou.
Děti budou potřebovat přezůvky a školní tašku s penálem na pomůcky, které pro ně
budou připravené.
Následující den 2. září budeme mít již čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu, který
bude zveřejněn nejpozději v posledním prázdninovém týdnu.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin :)

Lenka Polívková – třídní učitelka
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8:30 – 10:00

10:30 – 12:00
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INFORMACE PRO 1. TŘÍDU
Slavnostní zahájení školního roku – se bude konat 1. září 2016 od 8:30 do 9:15 hodin v 1. třídě. Děti si přinesou školní
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aktovku, penál a přezůvky. Budou jim předány školní pomůcky, učebnice, sešity a rozvrh, podle kterého se začneme učit hned
od druhého školního dne. Prosíme rodiče, aby přivedli děti do třídy nejpozději do 8:30 a vyzvedli si je v 9:15 hodin.
Obědy – viz informace ke stravování. Na obědy chodí žáci v doprovodu třídní učitelky na protější 34. ZŠ. Po obědě se žáci
vrací s třídní učitelkou do školy, kde si je převezme vychovatelka ŠD, případně rodiče. Pokud žák nechodí na oběd ani do ŠD,
převezmou si ho rodiče v 12:05 u třídní učitelky. (1x týdně v 12:50 hodin)
Školní družina – ranní školní družina je v provozu od 7:00 do 8:10 hodin, následně jsou žáci odvedeni do tříd a předáni třídní
učitelce. Odpolední družina je v provozu od 12:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu rodičů lze po dohodě provoz ŠD upravit.
Odpolední zájmové aktivity – v době školní družiny jsou organizovány tradičně tyto zájmové aktivity – výtvarné vyjadřování,
počítačové hry, aerobic, německý jazyk pro začátečníky, dovedné ruce, zdravotní tělesná výchova, deskové hry, hravá
angličtina, keramika, literárně dramatický obor. Přesný rozpis zájmových aktivit bude vyvěšen na webových stránkách
nejpozději poslední prázdninový týden. V případě většího zájmu lze otevřít i jiné zájmové aktivity.
Školní doprava – slouží pro svoz dětí do ranní družiny a odvoz dětí z odpolední školní družiny zpět domů. Mikrobusy
vyzvedávají děti dle rozpisu v místě vašeho bydliště a odvážejí je v 15:10 z odpolední školní družiny. Informace u paní
ředitelky (tel.: 604 357 718)
Pobyt na horách, škola v přírodě – každoročně pořádáme pro žáky lyžařský výcvik na Šumavě (penzion Lucie, Špičák) a
školu v přírodě. Účast není povinná. Žáci, kteří se nezúčastní, zůstávají ve škole a mají náhradní výuku.
Tělesná výchova – v průběhu roku je organizován plavecký výcvik, sportovní hry v přírodě, bruslení v Iceparku i na stadionu
Kooperativa Arena. Cvičíme na hřišti a v chladných dnech v tělocvičně. Vyšší ročníky se účastní také cyklistických výletů a
raftů na řece Berounce (od 3. třídy).
Rozvrh výuky – výuka začíná denně od 8:30 hodin a končí v 12:00 (1x v týdnu v 12:45). Žáci se učí v blocích od 8:30 – 10:00
(1. blok) a od 10:30 – 12:00 (2. blok). Rozvrh bude zveřejněn na webových stránkách školy www.elementaria.cz nejpozději
v posledním prázdninovém týdnu.

Organizace školního roku 2016/2017
1. 9. 2016 (čt)
28. 9. 2016 (st)
26. - 27. 10. 2016 (st - čt)
28. 10. 2016 (pá)
17. 11. 2016 (čt)
18. 11. 2016 (pá)
20. 12. 2016 (st)

Zahájení školního roku 2016/17
Státní svátek (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny
Státní svátek (Den vzniku sam. českosl. státu)
Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
Ředitelské volno
Vánoční besídka žáků školy (Sokolovna Bolevec)

21. 12. 2016 (út)

Třídní vánoční besídky žáků

22. 12. 2016 (čt)

Ředitelské volno

23. 12. - 2. 1. 2017 (pá-po)
23. 1. - 27. 1. 2017 (po-pá)
3. 2. 2017 (pá)
13. 2. - 19. 2. 2017
20. 2. - 24. 2. 2017 (po-pá)
1. 4. - 4. 4. 2017 (so-út)
13. 4. - 14. 4. 2017 (čt-pá)
17. 4. 2017 (po)
1. 5. 2017 (čt)
8. 5. 2017 (čt)
15. 6. - 22. 6. 2017 (čt-čt)
26. 6. - 30. 6. 2017

Vánoční prázdniny
Sport. a ozdr. pobyt I. st. Šumava, penzion Lucie
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Sport. a ozdr. pobyt II. st. Šumava, penzion Bohemie
Zápis žáků do 1. ročníku
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Státní svátek (Den vítězství)
Ozdravný pobyt u moře I. + II. st
Škola v přírodě
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – INFORMACE
1. Cena stravného pro první stupeň je 26 Kč, pro druhý stupeň 28 Kč, pro 9. třídu 30 Kč.
K těmto cenám za potraviny se ještě přičítá 13 Kč za režijní náklady (celková cena oběda činí pak 39 Kč, 41 Kč, 43 Kč).
Přihlášku je třeba přinést před prázdninami nejdéle však před začátkem školního roku do kanceláře školní jídelny. Možno
zaslat emailem na VotavovaJi@zs34.plzen-edu.cz.
2. Pro výdej oběda slouží strávníkovi kreditní kartička, bezkontaktní čip nebo plzeňská karta, tyto se zakoupí při přihlášení
strávníka. Cena čipu = 30,- Kč, Pomocí čipu si strávníci také objednávají druh oběda = vaří se 2 jídla (viz. www.zs34.plzenedu.cz – školní jídelna, jídelníček)
3. Výdej obědů pro žáky ZŠ Elementária je od 12.00 do 13.45 hodin, žáci přichází s doprovodem pedagogů.
4. Úhrada stravného: inkasem z jakékoliv banky – zde je nutné zadat v bance dvě povolení k inkasu: školní jídelně za stravné a
škole za účelem úhrady režijních nákladů.
Zadejte prosím povolení k inkasům z Vašeho účtu:
• ve prospěch účtu: 4833730217/0100 s limitem 1000,-/měsíc (pro platbu potravin).
Je třeba přinést potvrzení z banky o založení inkasa, sporožira. První inkaso je provedeno již ke 20. srpnu na září - účet (viz
přihláška). Obědy se platí zálohově na další měsíc tak, aby strava byla objednána na první den následujícího měsíce.
• ve prospěch účtu: 111996410/0300 s limitem 300,-/měsíc (pro platbu režijních nákladů a energií), VS: 1210 – platba předem.
První platbu zadejte prosím k datu 10. 10. (platba zpětně za skutečně projedené obědy). Oznamte škole číslo účtu, ze kterého se
bude inkaso strhávat (emailem na adresu: ruzickova@elementaria.cz nebo třídní učitelce.
5. Nejsou - li peníze na kontu strávníka, není škola povinna stravování poskytovat. Strávníci jsou přihlašováni automaticky po
celou dobu školní docházky mimo školních prázdnin, ty jsou odhlašovány, a také dny neplánovaného volna – např. chřipkové
prázdniny nebo ředitelské volno.
6. Obědy po dobu nemoci: Je dáno zákonem, že školní jídelny jsou školská účelová zařízení, která zabezpečují hmotnou péči o
děti a žáky v době jejich pobytu ve školních zařízeních. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za
pobyt ve škole. Vyhláška 107, ze dne 25. 2. 2005 O školním stravování ve znění pozdějších novel. První den nemoci je tedy
možno vyzvednout oběd do nádob, přístup bočním vchodem. Na další dny je třeba obědy odhlásit nebo doplatit do plné ceny
62,-Kč. V případě neodhlášení stravy obědy propadají bez nároku na náhradu. Obědy je třeba odhlásit do 7.00 na telefonním
čísle 37 802 88 32. Odhlašování i přihlašování obědů na www.strava.cz.
7. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny – 7.30 – 8.00 hodin nebo po tel. domluvě či emailu, postranní vchod.
8. V případě dotazů volejte na tel. č. 604 357 718.

POMŮCKY PRO 1. TŘÍDU
- aktovka
- penál – doporučuji malý jednopatrový penál
- nůžky - s kulatou špičkou
- obaly na učebnice a sešity (průhledné)
- desky na sešity (ideálně s gumou, aby dětem nevypadávaly věci)
- blok A5 nelinkovaný
- přezůvky (pevná prodyšná obuv, ne pantofle)
- cvičební úbor – tepláky/kraťasy, triko, mikina, obuv na ven, obuv dovnitř s bílou podrážkou),
prosím uložte do batůžku, který budou mít děti ve své skříňce
- kufřík na výtvarné pomůcky (velikost 30 cm)
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- pastelky a fixy (větší sada, cca 12 ks)
- igelit na stůl
- hadřík
- kelímek na vodu
- ochranný oděv na VV (triko nebo zástěra)
Pomůcky a potřeby, které děti dostanou ve škole:
Učebnice
Pracovní sešity
Sešity
Tužky
Gumu
Pravítko
Ořezávátko
Vodové barvy
Lepidlo
Modelína
Pastelky (12 ks)
Fixy (6 ks)
Desky na písmena
Desky na číslice
Bílá popisovací tabulka
Rozvrh hodin

KONTAKTY:
Eva Růžičková – ředitelka školy
e-mail: ruzickova@elementaria.cz mobil: 604 357 718 tel. kancelář: 377 532 510
Michaela Divišová – kancelář školy
tel. kancelář: 607 794 858
Lenka Polívková – třídní učitelka
e-mail: polivkova@elementaria.cz mobil: 776 846 461
Petra Markelová – školní družina
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mobil: 603 178 729

paní Votavová – hospodářka – školní jídelna
tel.: 377 523 432
Petr Sachunský – doprava dětí
mobil: 774979707
Webové stránky školy: www.elementaria.cz, Facebook: Soukromá základní škola Elementaria s. r. o. – Oficiální Fb
stránka.
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