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Informace 

  

 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny 

 3. 1. Začíná vyučování v roce 2017 

 31. 1. Předání Výpisu z Vysvědčení 

 3. 2. Pololetní prázdniny 

 3. 2. 2017 Maškarní ples v tělocvičně ZŠ Lesní od 19:30 hod. 

Akce, 
pomůcky 

 1. 12. Konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00 hodin. 

 5. 12. Přivítáme Mikuláše s jeho pomocníky – děti o tom nevědí, tak prosím 
neprozrazovat. Prosím, aby děti přišly v převleku (čert, anděl, Mikuláš)- samozřejmě jen 
kdo chce. Tentokrát tedy budou převleky v pondělí, protože právě v pondělí je 
celosvětový převlekový den.   

 6. 12. Koncert Mravenečků v naší škole – sraz v 16:30 hod. 

 8. 12. Adventní trhy v naší škole od 15:00 hod. 

 13. 12. Kavárna s Mgr. Petrem Šolcem – více v aktualitách www.zslesni.cz 

 19. 12.  Projektový den Vánoční zvyky a tradice pro prvňáčky připraví žáci 8. ročníků.  
V předstihu Vás budeme informovat o donesení materiálu k vyrábění. 

 19. 12. Koncert Mravenečků v AULE TECHNICKÉ UNIVERZITY. Podrobné informace 
obdržíte od p. uč. Turčíkové. 

 21. 12. – Severočeské muzeum -  vzdělávací program „Hej, tam v Betlémě!“, vstupné 30,- 
uhradím z třídního fondu. 
Pomůcky:   

 Prosím již o doplnění penálu – guma, nůžky, lepidlo (malá tyčinka), kartičky se slabikami + 
číselné kartičky.  

Učivo:   
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 Hláska a písmeno  „J, Y, “, tvoření slabik.  

 Čtení slabik a jednoduchých slov. Čtení v ŽA a ve Slabikáři. 

 Psaní psacích tvarů malých písmen. 

 Čteme  každý den. 
 

 
 Počítáme do 8. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – ščítání, 

odčítání.  Počet a rytmus, číslo a závislost. Sčítání a odčítání pohybem. 

 Číslo – zápis číslicí, číselná osa, uspořádání. 

 Znaky „větší než, menší než a rovná se“ 

 Nestandardní úlohy 

 Geometrie v prostoru – záznam stavby. Stavíme podle plánu. 

 Jednoduchá tělesa. Modelování a přeměna tělesa. 
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 Zima – znaky zimy. 
 Zvířátka – jak přežijí zimu? 

 Advent + Vánoce – vánoční zvyky a tradice. 

 
 Animals 

 Christmas 
 

 

Domácí 
úkoly 

Každý den je úkol ze čtení, děti by měly číst 3 krát nahlas. 

Děkuji za dárečky, které jste poslali do adventního kalendáře. Vítáme jakékoliv „zboží“ do našeho 
jarmarečního krámku. 

 

Přeji krásné prožití svátků vánočních a v novém roce žádné starosti, ale jen úsměv na rtech.  

S pozdravem Daniela Turčíková 

 


