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-

ŘJEN 2014

Jednou týdně dostanou děti porci ovoce, zeleniny nebo ovocného džusu
(Projekt Ovoce do škol) http://www.ovocedoskol.szif.cz
8. 10. Zasedání výboru SRPDŠ
27. - 29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY, 28. 10. státní svátek

-
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Je důležité, aby děti měly stále lepidlo a nůžky – situaci snad usnadní dokoupení boxů, které
mají od října děti v lavici – v nich bude: lepidlo, nůžky, polštářek + razítko, fix a další drobné
pomůcky (doporučuji vše podepsat!)
- Prosba – zbylé suché pečivo nevyhazujte, přineste ho do školy, předáme jej ošetřovatelům
do ZOO, jsou to pamlsky pro zvířátka
- Na tělocvik nosí děvčata s dlouhými vlasy culík – nutné z hlediska bezpečnosti
- Pokud jdeme na tělocvik ven – je nutná jiná obuv než do tělocvičny
- Orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod…), řádek, sloupec
- Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik, záznam počtu slabik
- Rozpoznávání rozdílů
- Slova opačného významu
- Rozlišování hlásky na začátku slova
- Hláska a písmeno „O, E, U, I, M“ + PRVNÍ SLABIKY
- Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky
- Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před, nahoře – dole, vpravo – vlevo –
uprostřed, sloupec, řádek
- Číselná řada 1 – 5, psaní číslic, porovnávání čísel (<, >, =)
- Numerace do 5 (sčítání, odčítání) s názorem
- Základní geometrické obrazce (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec)
- Pravidla chování ve škole, školní řád, chování ke spolužákům
- Roční období – podzim
- Rodina
- Greetings (Hello, Good morning, Good bye…)
- My name is…, What‘ s your name?
- Colours
- Numbers 1 – 5
- Take .., show me … (pokyny)
Prosím o důslednou denní kontrolu penálu, ořezávání tužek (zvládnou děti samy).
Písemný úkol denně – zapsán v úkolníčku, označen v pracovním sešitě zvýrazňovačem. Prosím DÚ
podepisovat. Během práce doma prosím o kontrolu úchopu tužky a správného sezení. Děkuji.
Vždy v pátek dostanou děti domů Žákovský notýsek s hodnocením (prozatím razítka).
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