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Informace 

  

    Vážení rodiče, 
je za námi první společný školní měsíc, který velmi rychle uplynul. Prvňáčci se zadaptovali se 
školním prostředím, všechny potřebné školní věci jsme snad již doladili a nyní budeme jen a 
jen úspěšně pokračovat v započaté práci.  
Děkuji Vám za veškerou spolupráci a pomoc, která zajišťuje hladký chod činností a úsměv na 
našich tvářích. Příjemných zážitků s dětmi je již spoustu  
Výuka probíhá podle rozvrhu. Při zařazení skupinové práce nebo výuky v centrech aktivit se 
jednotlivé předměty prolínají, splývají. Vždy v jednotlivém týdnu bude dodržena časová 
dotace jednotlivých předmětů. 
Výuka Aj s rodilým mluvčím probíhá podle domluvy každou středu a pátek první vyučovací 
hodinu. Protože k této vzájemné domluvě došlo během prvních školních dnů, předměty, které 
Aj nahradily, přesunu na místo Aj ve stanoveném rozvrhu. 
Půlené hodiny v pondělí a ve středu se nám krásně rozběhly jako dílny čtení. Děkuji Vám za 
doplnění Čtecího kalendáře prvňáčka (ráda bych, aby se z něj stal vykreslený záznamníček o 
knížkách a úkolníček o čtení). Děti o knížkách skvěle vyprávěly a navzájem se poslouchaly. 
Nanosily obsahově kvalitní knihy, na kterých jim záleželo, a rády se s nimi pochlubily. Děkuji 
Vám za ně, za zásobení knížkami. V budoucnu budu ráda, když si mezi sebou děti knížky také 
vymění (za dodržení podmínek), půjčí si je k přečtení. Nyní již začneme s knížkami pracovat 
pomocí metod kritického myšlení, nejprve nás čeká „Poslední slovo patří mně“. 
Děkuji Vám za zapisování omluvenek za dobu nepřítomnosti a při neúčasti na TV. Vzhledem 
k tomu, že jsou Žákovské knížky během týdne u mne, prosím Vás o tyto zápisy přes víkend. 
Tedy vždy od pátku do neděle mají ŽK děti u sebe a mají v nich doplněné hodnocení za 
uplynulý týden. Vás prosím o podepsání hodnocení a zapsání omluvenek. Pokud se vyskytne 
potřeba omluvenky během týdne, stačí na „papírek“, děti mi ráno předají. 

Přeji Vám radost ze školních úspěchů Vašich prvňáčků 
Šárka Bartošová 

 
 

 5. 10. – Kavárna pro rodiče – Matematika podle p. prof. Hejného – info na 
www.zslesni.cz 

 18.10. 10:00 - 11:00 vzdělávací program v Sev. muzeu  „Když ptáčka lapají“ 

 26. + 27. 10 Podzimní prázdniny 

 28. 10. Státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

 18. 10. – Severočeské muzeum -  vzdělávací program „Když ptáčka lapají“, 30,- uhradíme 
z třídního fondu 

Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek!!! 

 Prosím o donesení šátku potřebného k aktivitám na zavázání očí. Šátek si ponecháme ve 
třídě. Jeho kvalita je odvislá jen na zavázání očí prvňáčka. 
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Učivo:   
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 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, uvnitř a na konci slova.  

 Hláska a písmeno  „O, S, B, U, E, I, M“, tvoření slabik. Čtení metodou sfumato. 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.  

 Dílna čtení – čtení vlastních knih, čtení obrázků, vyprávění, poslední slovo patří mně. 

 Čteme s porozuměním každý den. 
 

 
 Počítáme do 6. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání.  Počet a rytmus, číslo a závislost. 

 Nestandardní úlohy 

 Geometrie – souměrnost, geometrie v prostoru. 
  

 
  

 Pravidla chování – stanovení třídních pravidel 

 Cesta do školy, bezpečnost 

 Co se děje na podzim 

 Druhy ptáků – přezimování, odlet  
 

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

 How are you? I´m happy, sad, hungry,… 

 My name is….. What’s your name?  

 Slovesa - walk, hop, jump, swim, clap, read, say, write, se, relax.  

 Can you swim? Yes, I can. No, I can´t. 

 Colours, numbers 0 - 5  

 Animals 

 Things of the school 
 

 

Domácí 
úkoly 

 Prosím o vyladění každovečerní přípravy aktovky – písemný úkol + čtení, příprava 
pomůcek na další den – vybavený penál ořezanými tužkami a pastelkami, čip s klíčkem. 

 Prosím o donesení šátku potřebného k aktivitám na zavázání očí. Šátek si 
ponecháme ve třídě. Jeho kvalita je odvislá jen na zavázání očí prvňáčka. 

 Vždy v pátek dostanou děti domů Žákovský notýsek s hodnocením. Prosím o 
pročtení a podepsání  

 Každou středu obdrží děti DÚ z angličtiny. 

                                                                                  Přeji Vám pohodově sychravý říjen  

Šárka Bartošová 

                                                                                   


