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Informace 

 

• Pokračujeme dál v nastaveném režimu prezenční výuky se zachováním všech 
hygienických opatření (roušky, dezinfekce, zákaz vstupu dalších osob, spolu v jedné třídě i 
během družiny, ráno příchod od 7:30 do třídy, bez ranní družiny, tělocviku a hudební výchovy). 

• S nástupem dalších tříd přichází nový rozpis odchodů na oběd – naše třída má ve školní 
stravovně vyhrazený čas už od 11:15 hodin. Odejdeme na oběd a hned po něm se opět vracíme 
do třídy na dokončení výuky. Každý den tak končí ve 12:15 hodin.  

• 23. 12. – 3. 1. – vánoční prázdniny 

• 4. 1. – nástup do školy 

Všem přeji klidné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný celý nový rok.                                                     

                                                                                                                                              Martina Bábíková 

Akce, 
pomůcky 

 

• Čtenářské dílny každý čtvrtek - přinést si rozečtenou nebo právě dočtenou knihu, kterou čtou 
rodiče s dětmi nebo dítě samo.  

• 22. 12. – „Vánoce ve třídě“ - připomeneme si naše vánoční zvyky a tradice; přinést: jablko, 
lodičku z ořechové skořápky se svíčkou, pár kousků cukroví 
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• Rozklad slov na slabiky a hlásky, určování počtu slabik a hlásek 

• Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) 

• Hláska a písmeno „T“, „J“, „Y“ 

• Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět 

• Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky. 

• Nácvik psacích písmen e, i, u, m 
 

• Přirozená čísla 1 – 10, určujeme počet, čteme číslice 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

• Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru 

• Rovnost, porovnávání 

• Krokování - zápis, početní operace sčítání a odčítání v pohybu 

• Psaní číslic 5, 6, 7. 
 

• Zima – příroda v zimě, zimní počasí 

• Mikuláš, adventní čas, vánoční zvyky a tradice. 
 

• Colours, numbers 0 – 12; It is a … They are … 

• School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…) 

• Christmas 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 

Prosím o dohled na správný úchop tužky. 
 

Domácí úkol na vánoční prázdniny je každodenní trénování čtení, aby děti nevyšly ze cviku. 
K procvičování využijte „vánoční čtecí list“ i další starší čtecí listy, kartičky z Živé abecedy, texty 
v pracovním sešitu k Živé abecedě (vše budou mít děti opět v modré plastové kapse). 
   
Možnost procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 
 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

