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Informace 

• Nový rok naštěstí zahájíme prezenční výukou v počtu hodin dle rozvrhu včetně půlených hodin.  

• Zachováváme všechna hygienická opatření (roušky, dezinfekce, zákaz vstupu dalších osob, spolu v jedné 
třídě i během družiny, ráno možný příchod od 7:30 do třídy, bez ranní družiny, tělocviku a hudební výchovy).  

• Máme nový rozpis odchodů na oběd – naše třída má ve školní stravovně vyhrazený čas od 12:10 hodin, po 
půlené hodině pak od 12:55 hodin. 

• 28. 1. Rozdání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí - během 4. vyučovací hodiny 

• 29. 1. Pololetní prázdniny 

• 1. – 5. 2. Jarní prázdniny  

Akce, 
pomůcky 

• 7. 1.  Moje knížka od Ježíška – Na naši první letošní čtenářskou dílnu si děti tentokrát donesou knížku, 
kterou jim přinesl Ježíšek. Další čtvrtky si pak opět budou nosit svoji rozečtenou knihu. 

• 18. – 27. 1. Dva týdny s dětskou poezií – budeme pracovat v centrech aktivit na téma básničky pro děti. 
Také proběhne třídní kolo recitační soutěže, děti nám postupně odrecitují své básničky. (Nejprve řeknou 
jméno autora, název básně, pak recitují.)  

• Děti našly ve třídě pod vánočním stromečkem plnicí pero na bombičku. Leváci dostali jiné pero, aby si 
inkoust nerozmazávali. Postupně začneme psát tímto perem, každý se včas dozví, kdy už může perem začít 
psát. Záleží, jak se komu daří psaní tužkou. Dětem vše důležité vysvětlím. Naučíme se, co dělat, když se 
„něco“ nepovede napsat. Zatím ať děti nepoužívají zmizíky a jiné druhy per. Děkuji.  

• Prosím i v novém roce o každodenní kontrolu penálu – hlavně tři ostře ořezané tužky č. 2, už to mohou být 
i klasické „tenké“. Pastelky včetně růžové, fialové, hnědé, oranžové a šedé. Nůžky, malé lepidlo, nové pero, 
funkční fixa na tabulku, případně hadřík na tabulku. 

• Také prosím o kontrolu obalů u sešitů a pracovních sešitů. Pokud někdo obal ztratil, prosím, kupte mu nový 
a klidně ho k sešitu i přilepte. 
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• Rozklad slov na slabiky a hlásky; Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) 

• Hláska a písmeno „Y“, „N“ 

• Čtení slabik, slov, vět a krátkých textů, čtení ve Slabikáři 

• Nácvik psacích písmen m, t, l, a 

• Opis, přepis a diktát slabik a slov; skládání slov ze slabik a hlásek 
 

• Přirozená čísla 1–10, určujeme počet, čteme číslice, rozdělujeme 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

• Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru, plány staveb 

• Krokování – krokujeme dozadu; Číslo na číselné ose  

• Řešíme trojúhelníku, řešíme slovní úlohy. 

• Psaní číslic 7, 8, 9, 0.  
 

• Kouzelná slovíčka – prosba, poděkování, omluva; tykání x vykání; pozdravy 

• Zima – příroda v zimě, zimní počasí, zimní sporty 

• Lidské tělo – moje tělo, smysly, péče o tělo, zdravá strava, nemoci a úrazy  
 

• Colours, numbers 0 – 12; It is a… They are… 

• School things 

• At the park (slide, roundabout, swing, climbing frame, sandpit, bridge, tunnel, zip line, goal, treehouse…)  

• Where is…? It si… Under, in, on, by 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Domácí úkoly zůstávají stejné – čtecí se zápisem do čtecí karty a psací úkol. Na volné dny pak reportérský 
deníček. Úkoly si budou děti nadále zapisovat do čtecí karty. Vás prosím o její vyplňování, jak se dětem čtení 
doma dařilo a o podepisování této karty. Děkuji. 

Přeju Vám hezký leden, snad ho celý strávíme s dětmi společně ve škole.  
Helena Hanzalová   


