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Informace 

Milé děti, vážení rodiče! 
V pondělí 1. 9. vás přivítáme před osmou hodinou na dvoře ZŠ Lesní. Ničeho se nebojte, zde se vás 
ujmou šesťáci a pomohou vám najít správnou třídu. První den se dozvíte nejzákladnější informace. 
Celý týden si budete jen pomalu zvykat na nové lidi, nový životní rytmus, nové prostředí i na nové 
povinnosti. V pondělí spolu strávíme ve třídě 1 - 2 hodiny, 2 hodiny v úterý (do 10 hodin), ve středu 
přidáme hodinku navíc (do 11 hodin), ve čtvrtek a pátek vyučování potrvá už celé 4 hodiny (konec 
11:50). Některé z dětí budou určitě chodit i do ranní (od 6:30) či odpolední družiny (do 16:30). 
Čeká nás i harmonizační den, abychom se poznali jinak než v lavicích. Všechny informace se rodiče 
dozví na 1. společných třídních schůzkách. 
První týden budete, děti, potřebovat vybavený penál (tužky, pastelky – stačí základní barvy, nůžky, 
lepidlo v tyčince), přezůvky a svačinu. Pomůcky už mám pro vás připravené a postupně si budeme 
pracovní sešity rozdávat. Bylo by dobré mít do zásoby připravené průhledné obaly A4, A5 a 
polštářek na razítkování (stačí ten úplně nejmenší).  
Rodiče prosím o vyplnění zápisového lístku a následné odevzdání hned 2. září. 
                                                                                       1. září se na vás těšíme 
                                                               tř. učitelka Mgr. M. Fiebigerová a vychovatelka Jiřina Čiháčková 

 

Akce, 
pomůcky 

 
1. 9. – zahájení nového školního roku – 1 - 2 hodiny (rodiče – schůzka s paní vychovatelkou) 
2. 9. – rozdání čipů na výdej obědů 
9. 9. od 16:30 hod. – společné zahajovací třídní schůzky  
10. 9. harmonizační den 
19. 9. – fotografování tříd na tablo v MF Dnes  
26. 9. – program  „V galerii jako doma“ (vstupné 20 Kč) 
http://www.ogl.cz/doprovodne-lektorske-oddeleni.php 
 
 

Učivo:  Čj 

 

 

 

 

             M 

 

           Prv 

 

 

- Orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod…), řádek, sloupec 
- Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik  
- Rozpoznávání rozdílů  
- Slova opačného významu  
- Rozlišování hlásky na začátku slova  
- Hláska a písmeno „A“  
- Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  
 
- Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před  
- Číselná řada 1 – 5, úvod do psaní číslic 
- Numerace do 5 (sčítání, odčítání)  
 
- Orientace ve třídě a škole  
- Seznámení s novým prostředím a organizací školy  
- Pravidla chování ve škole, školní řád  
- Cesta do školy  
 
- Greetings (Hello, Good morning, Good bye…)  
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          Aj 

 

- My name is…, What‘ s your name?  
- Colours, Numbers 0- 5  

 

Domácí 
úkoly 

Na pravidlech zadávání domácích úkolů se dohodneme na třídní schůzce. 

Postupné zvykání na novou povinnost – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další den.  

Úkoly v prvním období – převážně uvolňovací cviky. Prosím rodiče, dohlédněte na správný úchop 
tužky. Děkuji. 

 


