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Informace 

  3. 1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách 
30. 1. Slavnostní předávání Výpisu z Vysvědčení 
31. 1. Ředitelské volno 
  1. 2. Pololetní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

  

Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek. 

 Na začátku února začnou děti psát psacím perem. Již nyní můžete psací pero obstarat. 

 Na půlenou hodinu ČJ (úterý/čtvrtek) si děti budou vždy nosit rozečtenou knihu. 
 

Akce: 

 V úterý 8. 1. si děti přinesou do školy svoji knížku od Ježíška. Do konce týdne si budeme 
knížky představovat. Děti si mohou knihu ponechat ve škole, v pátek si ji opět vezmou 
domů. 

 Do 29. 1. proběhne třídní kolo recitační soutěže. 

 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 M 

 

 

 

    Prv 

 

     Aj 

 

        

 
 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova  

 Hláska a písmeno  „N, D, K“  

 Tvoření slabik, čtení slabik, slov a vět 

 Psaní malých a velkých psacích písmen, slabik a slov (opis, přepis, diktát) 
 

 
 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání 

 Početní operace – sčítání, odčítání, dopočítávání  

 Matematická prostředí (Krokování,  Hadi, Vláčky) 

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

 
 

 Zimní sporty 

 Lidské tělo 
 

 Fruit and vegetables 
 

 
Domácí 
úkoly 

 3. 1. - Děti donesou do školy čtenářský list s pokladem. 

 Do 29. 1. se každý žák naučí zpaměti recitovat libovolnou báseň, která je přiměřená 
k věku dětí a má alespoň 3 sloky. V druhé polovině ledna proběhne třídní kolo recitační 
soutěže. 
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 Prosím o kontrolu a podepisování domácích úkolů.  
Děkuji za spolupráci a přeji Vám pohodové vkročení  do nového roku. 
                                                                                                  Šárka Bartošvá 

                                                                                   


