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Informace 

  

    Milé děti, vážení rodiče!  
V pondělí 3. 9. 2018 se na Vás těšíme. U hlavního vchodu do naší školy na vás budou čekat od 
7:45 do 8:00 hodin šesťáci, kteří vás nasměrují ke třídě. První den bude slavnostní a bude trvat 
od 8:10 do 9:00 hodin.   

tř. učitelka Šárka Bartošová a vychovatelka Lenka Pěnkavová  

 

 3. 9. – slavnostní přivítání a zahájení nového školního roku 2018/19.  

 4. 9. – výuka 2 vyučovací hodiny (8:10 – 9:50) – děti budou do 8.00 ve třídě.  
S sebou: aktovku, penál, přezůvky, malou svačinku a pití, domácí úkol, vyplněnou kartu 
žáka. 

 5. 9. – výuka 3 vyučovací hodiny (8:10 – 10:55)  

 6. 9. a 7. 9. – výuka 4 vyučovací hodiny (8:10 – 11:50) 

 Od 10. 9. výuka podle rozvrhu 

 Sborový zpěv (Mravenečci) pod vedením p. uč. B. Pražákové bude každé pondělí od 
12:45 do 13:30 hod., první setkání - 10. 9.  

 Školní družina je v provozu každý den od 6:30 do 16:30 hod. 

 28. 9. Den české státnosti 

Akce, 
pomůcky 

 12. 9. Fotografování třídních kolektivů 

 13. 9. 8:10 – 12:00 hodin - Harmonizační pobyt v přírodě – s sebou: sportovní oblečení a 
obutí do přírody, batoh a v něm pláštěnku, svačinu, pití, čip, klíček od skříňky.  

 13. 9. Společné třídní schůzky SRPDŠ od 16:00 hodin v učebně 1.A. 
 

Pomůcky:   

 Vše dle seznamu si děti donesou během prvního týdne. 

 Obaly na sešity vyřešíme na třídních schůzkách. 

 Žádáme Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek. Psací pero prozatím 
nedávejte  do penálu. 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

        

 
 Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec 

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik  

  Rozpoznávání rozdílů 

 Slova opačného významu  

 Rozlišování hlásky na začátku slova  

 Hláska a písmeno „A“ 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  
 

 

 Vztahy první – poslední, před - za, hned před – hned za  
 Číselná řada 1 – 5, úvod do psaní číslic  

 Číslo – vztah rovnosti, rytmus, čtení čísla, rozklad čísla 

 Geometrie – modelování – čtverec, plán stavby 
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    Prv 

 

 

 

Aj 

 

 
  

 Orientace ve třídě a škole  

 Seznámení s novým prostředím a organizací školy  

 Pravidla chování ve škole, školní řád  

 Podzim – znaky podzimu  
 

 
  

 Greetings (Hello, Good morning, Good bye, …)  

 My name is….. What’s your name?  

 Colours 
 

 

Domácí 
úkoly 

 Zvykáme si na novou povinnost – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další den.  

 Žádám rodiče, dohlédněte na správné sezení a úchop tužky při psaní domácích úkolů.  

                                                                                  Těším se na příjemný rok s Vámi a s dětmi . 

                                                                                       Krásné zářivé září přeje Šárka Bartošová 


