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Vážení rodiče osmáků,  

Se začátkem nového školního roku vás prostřednictvím tohoto krátkého dopisu opět zdravím 

a přeji pohodový, klidný a snad už standartní školní rok 2021/2022. 

 

 

Organizace začátku školního roku: 

Středa 1. 9. – zahájení školního roku 1. vyučovací hodinu, konec 8.00 hod. 

Čtvrtek 2. 9. – třídnické hodiny, konec 12.50 hod. S sebou: přezůvky, psací potřeby, fixy, 

pastelky, zápisník.  

Pátek 3. 9. –  vyučování dle rozvrhu, se kterým děti seznámím ve čtvrtek. 

 

 

Školní potřeby: 

ČJ  3 sešity  564 

AJ  2 sešity  564, mohou být z loňského roku, slovníček (není povinný), fólie A4 

NJ 544 

M 460, 440 nelinkované 

D 464  

Z  460 

Př 560 

Fy 560 

Ch 460, fólie A4 

Ov 524 

Pv 524 

Hv notový sešit 

Tv cvičební úbor na ven i do tělocvičny, tenisky se světlou podrážkou do tělocvičny, vše 

nejlépe v plátěné tašce 

Vv temperové a vodové barvy, měkká tužka, pastelky, fixy, voskovky, lepidlo, nůžky, 

plochý štětec, 3 kulaté štětce vel. 10, 6, a 2, kelímek na vodu, řezák, pracovní podložka, 

pracovní oděv, papíry na náčrtky, hadřík, vše si ukládají ve třídě do svého šuplíku. 

Ostatní pomůcky budou zakoupeny vyučujícími. 

Vybavené pouzdro, ručník do lavice, papírové kapesníky. 

 

 

Věřím, že nadále budeme úspěšně spolupracovat a vzájemně se informovat o závažných 

skutečnostech, které by mohly ovlivnit práci i život vašeho dítěte ve škole i doma. Všechny 

potřebné informace vám budu posílat elektronicky, proto prosím o pravidelnou kontrolu. 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, problémů z vaší strany mě neváhejte kontaktovat.  

Přeji všem hlavně hodně zdraví, klidu a energie do nového školního roku. 

   

 

                                                                             Mgr. Marcela Gronichová 

 

                                                                                               třídní učitelka 

 

Ve Velkém Újezdě 30. srpna 2021 


