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Pokračujeme dál v nastaveném režimu prezenční výuky se zachováním všech hygienických
opatření (roušky, dezinfekce, zákaz vstupu dalších osob, spolu v jedné třídě i během družiny, ráno
příchod od 7:30 do třídy, bez ranní družiny, tělocviku a hudební výchovy).
S nástupem dalších tříd přichází nový rozpis odchodů na oběd – naše třída má ve školní stravovně
vyhrazený čas už od 11:20 hodin. Odejdeme na oběd a hned po něm se opět vracíme do třídy na
dokončení výuky. Ta nově každý den končí ve 12:15 hodin.
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny, ve škole se v novém roce sejdeme 4. 1.
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Obnovíme čtenářské dílny každý čtvrtek - děti si přinesou rozečtenou nebo přečtenou knížku.
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Děti si opět mají donést do skříňky věci na převlečení na ven do školní družiny.
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Rozklad slov na slabiky a hlásky; Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci)
Hláska a písmeno „T“, „J“, „Y“
Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět
Nácvik psacích písmen „e“, „i“, „u“
Diktát písmen a slabik; skládání slov ze slabik
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Přirozená čísla 1–10, určujeme počet, čteme číslice
Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání
Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru
Rovnost, porovnávání
Krokování – zápis, početní operace sčítání a odčítání v pohybu
Psaní číslic 5, 6, 7.
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Kouzelná slovíčka – prosba, poděkování, omluva; tykání x vykání; pozdravy
Zima – příroda v zimě, zimní počasí
Mikuláš, adventní čas, vánoční zvyky a tradice.
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Colours, numbers 0 – 12; It is a… They are…
School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…)
Christmas
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Naši prvňáčci jsou moc šikovní a svá první centra aktivit zvládli opravdu výborně. Moc je chválím.
Pracovali ve skupinkách i samostatně dle zadání, zvládli si připravit pomůcky, přemístit se, zapsat
do hodnotících archů i prezentovat svou práci v hodnotícím kruhu. Udělali mi velikou radost. Snad
se nám do Vánoc podaří ještě jedny centra aktivit. Brzkým odchodem na oběd se nám to trošku
zkomplikovalo.
Domácí úkol na vánoční prázdniny je klasicky reportérský deníček a dále každodenní trénování
čtení (to je velmi důležité, aby děti nevyšly ze cviku). Děti si domů ponesou ve čtecích deskách
„vánoční čtecí list“ a k němu i další listy, kartičky z Živé abecedy, prac. sešit k Živé abecedě a
pomůcku na špejlích. Ta je důležitá zvláště pro děti, kterým se ještě slabiky pletou. S tou je vhodné
vždy čtení začínat – taková rozcvička na pět minut před samotným čtením z listů. Kolik času čtení
věnujete, ze kterých listů budou jaký den děti číst a kolikrát, to záleží jen na Vás. Čtení prosím
zapsat do čtecí karty.
Další prosincový domácí úkol se týká básniček. Začátkem roku probíhá na škole recitační soutěž,
uvidíme, jak to bude letos. Předchází jí třídní kolo. Bylo by fajn, kdyby si děti už během prosince
(klidně až přes Vánoce) našly básničku, kterou by nám potom v lednu ve třídě odrecitovaly. Termín
upřesním. Vás prosím o pomoc s výběrem. Záleží na schopnostech dětí, zda krátkou či dlouhou.
Samozřejmě musí nejprve uvést autora a název básně. Děkuji, že dětem pomůžete s výběrem i
tréninkem.
Přeji Vám krásný a hlavně klidný adventní čas a pohodové Vánoce. Helena Hanzalová
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