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Informace 

  

 11. + 12. 10. Ředitelské volno 

 28. 10. Státní svátek 

 29. + 30. 10 Podzimní prázdniny 
 

Akce, 
pomůcky 

 26. 10. Den duchů a strašidelný bál – v tento den děti přijdou ve strašidelném kostýmu. 
Čeká je „strašné učení“, strašidelné vyrábění a společný bál. 

Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek! 

 Penál musí obsahovat – tužky, pastelky, gumu, lepidlo, nůžky. 

 Do půlené hodiny Čj v úterý nebo ve čtvrtek si děti donesou vlastní knížku, kterou právě 
máte rozečtenou. 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

        

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

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova  

 Hláska a písmeno  „L, E, S, O“ tvoření slabik, čtení slabik a slov 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  

 
 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání 

 Početní operace – sčítání, odčítání, dopočítávání  

 Nácvik psaní číslic  

 Počet a rytmus, zápis do tabulky 

 Nestandardní úlohy, slovní úlohy 

 Geometrie – stavby, dřívka, překládání papíru (origami), hledání cest 
  

 
 Příroda na podzim – život rostlin a živočichů 

 Druhy ptáků – přezimování, odlet  
 

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

 Colours, numbers 1 - 6  

 At home - furniture 
 

Domácí 
úkoly 

 1. 10. Děti donesou do školy čtenářský list s rybou. 

 Prosím o kontrolu a podepisování domácích úkolů. Na tělesnou výchovu je potřeba, 
aby dlouhovlasé dívky měly copy, culíky nebo jinak sepnuté vlasy. 

 Převlečení na Tv stačí pouze tričko a kraťasy, sportovní obuv a později ponožky (až 
budou děti nosit punčocháče). Donesení převlečení k vyprání si můžete regulovat 
sami. Na vícedenní volna dětem připomenu odnesení převlečení domů k vyprání. 

                                                                          Děkuji za spolupráci a přeji Vám pohodový říjen 
Šárka Bartošová 
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