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Informace  

 17. 11. – státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii 

 Prosím, aby všichni měli do pondělí 4. 11. v deskách vystříhané písmeno m – M.  

 Na webových stránkách www.zslesni.cz má každá třída svou vlastní stránku. Na ni 

pravidelně umísťujeme fotografie z akcí třídy.  

Akce, 

pomůcky 

 31. 10. – Podzimní bál 1. tříd (děti si přinesou kostým jako na maškarní, penál, nůžky, 

lepidlo) 

 1. 11. – Naivní divadlo – Velbloud, ryba, slepice aneb Národní historie – vstupné 50,- Kč. 

S sebou do školy: pomůcky na první dvě vyučovací hodiny, svačinu, pití, 2 jízdenky na 

tramvaj. 

 V týdnu od 11. 11. budeme v prvouce probírat téma „Moje rodina“. Prosím, aby každé dítě 

mělo vytištěnou jednu barevnou fotografii rodiny velikosti A4. Vůbec nemusí být na 

fotopapír, stačí na normální papír. Děkuji. 

 30. 11. – začátek Adventu – Děti sestaví svůj třídní adventní kalendář z drobných dárečků, 

které přinesou (cena asi do 50,- Kč). Dáreček bude zabalený do ozdobného papíru, ve škole 

dostane číslo. Děti každý den dárky losují a jeden žák si vždy odnese domů drobný dárek 

od spolužáka. Prosím pomozte dětem drobný dárek vybrat. Děkuji. 
 

Učivo: 
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            Aj 

 

 Vyvození písmen M, S, L, P 

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik 

 Čtení slabik 

 Rozlišování hlásky na začátku slova 

 Nácvik psacího písmene e, i 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky 

 

 Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před 

 Číselná řada 1 – 5 

 Porovnávání čísel v oboru do 5 

 Sčítání a odčítání v oboru do 5, 

 Číselná osa 

 

 Dopravní výchova – chodec 

 Moje rodina – členové rodiny 

 

 Greetings  (Hello, Good morning, Good bye…) 

 My name is…, What‘ s your name? 

 Colours, Numbers 0-10 

 Animals 

 My family (father, mother, mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa…) 
 

Domácí 

úkoly 

- Děti dostávají pravidelně úkoly každý den mimo pátku, zadání poznáte podle zelené 

hvězdičky. 

- Každý týden děti dostávají do žákovské knížky krátké hodnocení jejich práce a chování. 

- Na konci měsíce lepíme do žákovské knížky měsíční sebehodnocení v podobě vybarvených 

smajlíků a návrhu souhrnné známky za jejich celoměsíční práci ve škole.  

A. Dlouhý 

http://www.zslesni.cz/

