
 

Informace 30. 8. 2021 

1. Na stránkách ZŠ Březnice třídy 4.a v sekci aktualit si přečtěte „Informace k zahájení 

školního roku 2021-22“ napsané ředitelem školy. 

2. Nekupujte poznámkové sešity, koupím je hromadně. Paní učitelka Burianová mi 

předala 450 Kč na žáka. S částkou budu počítat při uhrazení sešitů, pracovních 

sešitů, čtvrtek a náčrtníků na výtvarnou výchovu. O vyúčtování vás budu 

informovat hned, jakmile budu vědět ceny pracovních sešitů. 

3. Není třeba kupovat igelitové obaly na pracovní a poznámkové sešity, nemusí být 

obalené. Obalovat budeme knihy. 

4. Na výtvarnou výchovu budeme potřebovat tempery, vodovky, 2 štětce – silný, 

slabý, nádobu na vodu, černou tuš, tuhé lepidlo. Pastelky, fixy, nůžky mohou být 

v penálu. Nebudeme potřebovat igelitové ubrusy na ochranu lavic. Lavice 

umyjeme. 

5. Penál bude vybaven perem, propiskou, 2x tužkou č.2 na běžné psaní, tužkou č.1 na 

VV, tužkou č.3 na geometrii, nůžkami, kružítkem, náhradními tuhami do kružítka, 

gumou. Budeme také potřebovat trojúhelník s ryskou. 

6. Děti si do školy z domova přinesou čtenářské deníky, měly by je mít z minulých let. 

7. Pokud někdo má portfolio, které si založil s p. uč. Burianovou, také přinese. 

8. Kdo má doma flétnu a chtěl by hrát, i když nechodí do LŠU, přinese ji do školy. 

Vím, že děti s paní učitelkou cvičily. 

9. Cvičební úbor na tělesnou výchovu, jak jsou zvyklí. Boty jsou lepší na šněrování, 

pokud by někdo teprve šel kupovat, ale samozřejmě stačí jakákoliv čistá obuv 

vhodná do tělocvičny. Pokud bude pěkné počasí, budeme chodit na tělesnou 

výchovu ven. Děti nemusí mít venkovní obuv nastálo ve skříňce. Stačí přijít ráno ve 

sportovní obuvi. 

10.  Na další straně máte informace ke škole v přírodě, které jste četli před koncem    

 minulého školního roku. 6. 9. dostanete závaznou přihlášku na školu v přírodě,   

 kde budou podrobnější informace, tu odevzdáte na třídní schůzce 14. 9.  

Cílem je, abychom jeli všichni. 

1. 9. bude vyučování končit v 9 hodin. V 8 hodin se budeme testovat. 

 

Na spolupráci se těší Markéta Duspivová. 

V případě nejasností volejte nebo pište. 605 586 514, marketa.duspivova@zsbreznice.cz 

 



 

Rozvrh hodin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola v přírodě na Šumavě 4. 10. – 9. 10. 2021 

Železná Ruda, hotel Belveder 

 

Žáci 3. ročníku přišli o školu v přírodě, a tak jsme rádi, že máme možnost jet na podzim.  

Cíle: 

Upevnění vztahů v rámci třídního kolektivu. Bližší seznámení s novými třídními učiteli. 

Pozorování přírody, výuka bloku přírodovědy.  

Pěší turistika, sportovní aktivity. 

Obvykle navštěvovaná místa:  

město Železná ruda, muzeum; Pancíř; Poledník; hrad a zámek Velhartice; jezera Laka, 

Černé, Čertovo, Prášilské; Prášily; Špičák, rozhledna. 

Hotel Belveder má k dispozici víceúčelové hřiště, malou tělocvičnu uvnitř, společenskou 

místnost, Železná Ruda má ideální polohu k uskutečňování hvězdicovitých výletů. 

Cena 3 500 Kč zahrnuje: 

Ubytování, stravu 5x denně, dopravu na Šumavu a zpět, autobus k dispozici celý týden, 

bude nám sloužit ke zkracování některých delších vzdáleností. Vstupy na kulturní památky. 

Na akci se těší Markéta Duspivová, Iva Ceradská.  

 


