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Informace 

  

Milí rodiče, 
mnohokrát Vám děkuji za počáteční spolupráci při vstupu prvňáčka do školy, za čtení s prvňáčky a 
za dohled nad kvalitním plněním domácí přípravy.  
Děkuji za všechnu Vaši laskavost při pomoci s dětmi. Za veškeré Vaše nápady a nabídky jsem ráda.  
 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků s Vašimi dětmi,  

šťastný a pohodový celý nový rok.                                                 Šárka Bartošová 
 

 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 

 30. 11. Otevíráme Náš třídní adventní kalendář.  Děkuji, všem rodičům za spolupráci. 

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

 5. 12. Přivítáme i Mikuláše s jeho pomocníky??? Prosím, dejte dětem bílé oblečení. Naše 
třída se na pekelníky připraví andělskou převahou. Tentokrát tedy budou převleky 
v pondělí, protože právě v pondělí je celosvětový převlekový den.  Prosím PŠT. 

 6. 12. Koncert Mravenečků v naší škole 

 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. 

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

 22. 12. Zajdeme ke krmelci u lesního koupaliště. Pokud bude vhodné počasí pro nás i pro 
krmení zvířátek, zaneseme ke krmelci tvrdý chléb, mrkev, kaštany, semínka,…. 

 ??? MOŽNÁ BUDE I VÁNOČNÍ BESÍDKA V NAŠÍ TŘÍDĚ  
Pomůcky:   

 Prosím již o doplnění penálu – guma, nůžky, lepidlo (malá tyčinka).  

Učivo:   

Čj 

 

 

        

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

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

 Psaní psacích tvarů malých písmen. 

 Dílna čtení – hlavní postava knihy. 

 Čteme s porozuměním každý den. 

http://www.zslesni.cz/
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 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. 
  

 
  

 Zima – znaky zimy. 
 Zvířátka – jak přežijí zimu? 

 Advent + Vánoce – vánoční zvyky a tradice. 

 
 Animals 

 Christmas 
 

 

Domácí 
úkoly 

DOMÁCÍ ÚKOL PRO RODIČE  Dejte, prosím, vědět Ježíškovi, ať nezapomene nadělit krásnou 
obrázkovou knížku. A nejlépe každý den si vyhraďte chvilku na čtení s dětmi, dětmi. Hlasité čtení 
písmen, slabik, slov, krátkých vět. Prvňáčci ode mne čtení  na prázdniny dostanou. 

                                                                                                                               Přeji Vám příjemné dny   

                                                                                                                                              Šárka Bartošová 

 


