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Informace 

Vážení rodiče, prvňáčci si nyní již zvykají na práci v centrech aktivit – skupinová práce. V centrech 
aktivit děti pracují s mnoha didaktickými či výukovými pomůckami. S některými Vás prvňáčci již 
seznámili při domácích úkolech, nebo když si zapůjčili „ke hraní“ domů. Měla jsem z nich radost, 
měli o Logico piccolo velký zájem. Díky tatínkovi Barunky jsme si nakoupili nové didaktické 
pomůcky. Děkujeme za tuto pomoc a spolupráci, budeme je hojně využívat a postupně vás 
s nimi prvňáčci určitě opět seznámí. 

 3. 2. 2017 – pololetní prázdniny 

 3. 2. 2017 Maškarní ples v tělocvičně ZŠ Lesní od 19:30 hod. 
Jste srdečně zváni. Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři školy. 

 20. – 26. 2. 2017 – JARNÍ PRÁZDNINY 

Akce, 
pomůcky 

 1. 2. – Projektový den s 6. A 

 1. 2. – školní kolo recitační soutěže od 13: 30 hod. 

 7. 2. – Divadlo VETŘI od 9:00 hod. uskuteční se ve školních prostorách 
divadelní představení na téma „Kontakt s cizím člověkem, volání na 
tísňové linky a blokování tísňových linek“. 

 9. 2. – Den v převleku, prosím, aby děti dorazily v  maskách (odpoledne 
mají  Maškarní bál v ŠD)  

Pomůcky:   

 Každodenně ořezané tužky a pastelky! Prosím o vybavený penál  –  lepidlo, nůžky, 2 tužky 
č. 2, psací pero, dostatečně dlouhé pastelky. 

Učivo:   
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři. 
 Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny. 
 Vyvození hlásek a písmen „D, K, R, V“. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov. 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 14. 
 Slovní úlohy. 
 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.  

 
 Zdraví. Zdravý životní styl 
 Masopust 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Body parts  

Domácí 
úkoly 

Milí rodiče, děkuji Vám za spolupráci a za splnění všeho učiva během nepřítomnosti prvňáčků ve 
škole.                               Přeji rodičům i prvňáčkům mnoho odpočinku a nabrání sil během prázdnin. 

Šárka Bartošová 

 


