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Informace 

  

    Vážení rodiče, 
již se s prvňáčky zabydlujeme . Je krásné mezi dětmi pozorovat, jak vznikají nová 
kamarádství. I proto je vhodné, když často měníme pozice a stěhujeme se z místa na místo (ve 
třídě, v lavici ). Pro toto je i několik hygienických hledisek (změna polohy světla, aj.). 
* K zabydlení nám posloužil i nový, červený koberec, který využíváme ke společným diskusím 
v kruhu a děti poté k samostatnému hraní. Děkujeme rodičům za finanční podporu. 
* Výuka Aj s rodilým mluvčím skvěle běží. V příloze u tohoto plánu Vám zároveň zasílám 
Sylabus – přehled učiva na celý školní rok v každé skupině. 
* K větší bezpečnosti v naší škole bylo na naši budovu nainstalováno přístupové, čipovací 
zařízení. Určitě jste ho zaznamenali. Prosíme Vás o shovívavost, jsou to jen stroje, které nám 
život ulehčují, ale občas také znepříjemňují. Jeho provoz je nyní ve zkušebním režimu, 
upřesňuje se a dokupují nové součásti. 
* Ve třídách na naší budově máme také nově namontovány boxy na papírové ručníky. Již nám 
slouží k hygieně. 
* Blíží se adventní čas a s ním je spojeno několik akcí v naší třídě i několik akcí celoškolních. 
Pro to, aby nám ve třídě tento čas také rychleji a příjemněji ubíhal, budeme uskutečňovat 
každodenní obdarovávání adventními dárečky. Každý prvňáček přinese do naší třídy malý 
dárek (zakoupený v rozmezí cca 50,- Kč) zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky. 
Děkuji. My ho umístíme do našeho třídního adventního kalendáře a pak již budeme každý den 
náhodně losovat. Každý prvňáček tak během prosince obdrží malý adventní dárek náhodně 
vylosovaný. 
* Konzultační třídní schůzky budou v naší třídě probíhat tak, že můžete přijít ke konzultaci 
během celého týdne mezi 28. 11. a 2. 12. Prosím Vás předem o domluvu termínu. Případně 
můžete využít termínu celoškolního, a to je čtvrtek 1. 12. od 16:00 hodin v naší třídě. 
Pohovoříme si o pokrocích prvňáčka. 
* Adventní trhy v naší škole proběhly loni poprvé a byly nádherné. Jsou to klasické adventní 
trhy, jaké běžně znáte. Připravíme se na ně výrobou vánočních výrobků. Vaše nápady a 
případná jakákoliv pomoc je vítána. Drobné zboží a dárečky vyrobené ve škole i doma, potom 
budeme prodávat v našem stánku. Zajisté společně strávíme příjemné odpoledne vánočním 
vyráběním, prodáváním a nakupováním s dobrým a teplým občerstvením. 

Šárka Bartošová 
 

 

 17. 11.  Státní svátek 

 18. 11. Ředitelské volno 

 1. 12. Konzultační třídní schůzky 

 Vždy první středu v novém měsíci se v prvních třídách sejdeme netradičně, v převleku. 
V převlečení, na které prvňáčky předem trochu připravíme. Bude se jednat o témata 
tradiční nebo třeba jen o převlečení se do stejně jednobarevných triček . Je to 
samozřejmě dobrovolné.  

 8. 12. Adventní trhy v naší škole 
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Akce, 
pomůcky 

 1. 11. – Severočeské muzeum -  vzdělávací program „Tvarování“, vstupné 30,- uhradím 
z třídního fondu. 

 2. 11. „HALLOWEEN V NAŠÍ ŠKOLE – dušičkový den po česku“. První listopadovou středu 
se u prvňáčků sejdeme v halloweenském kostýmu. Ve škole si v pondělí společně 
vyrobíme škrabošky na obličej. Prosím Vás o doladění oblečení, nemusí být nijak velkolepé. 
Předem Vám tímto děkuji za podporu společné činnosti.  

 26. 11. – Soustředění Mravenečků ve škole od 9:30 hod. do 11:30 hod. 
Pomůcky:   

 Děkuji za donesení šátku. Stále si ho ponecháme ve škole v lavici a průběžně ho budeme 
používat ke hrám. 

 Prosím již o doplnění penálu – guma, nůžky, lepidlo (malá tyčinka). Prvňáčkům bylo 
sděleno. 

 Do každého sešitu děti obdržely malé lepící záložky (vím, že nedrží, odlepují se – budu je 
dětem průběžně doplňovat, nahrazovat), slouží k rychlejší orientaci v sešitech. V případě 
nemoci k založení učiva k doplnění. Budu ráda, když dětem ztracenou záložku případně 
také nahradíte nebo jim pomůžete s přelepením záložky na tu správnou, právě probíranou 
stranu. Teprve ladíme . Není povinné. Kdo je nechce, mít je nemusí. Musí pak však 
dokázat nalistovat třeba stranu 81. 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

Prv 

 

 

        

 
 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  „M, L, S, P, T“, tvoření slabik. Čtení metodou sfumato. 

 Čtení slabik a jednoduchých slov. 

 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 7. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání, odčítání.  Počet a rytmus, číslo a závislost. 

 Číslo – zápis číslicí 

 Znaky „větší než, menší než a rovná se“ 

 Nestandardní úlohy 

 Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa 
  

 
  

 Pravidla chování – doplňování a každodenní upřesňování třídních pravidel. 

 Bezpečnost – jak se mám chovat na různých místech a v různých situacích. 

 Podzim –znaky, druhy listnatých stromů, tvary listů. 

 Druhy ptáků – pojmenování, třídění. 

 Rodina – pojmenování členů rodiny, oslavy. 
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Aj 

 

 

 
 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 

 DĚKUJI!!! Každodenní plnění domácích úkolů skvěle funguje. 

 Nyní přibude i každodenní hlasité čtení písmenek nebo slabik. Tedy každý den již psaní + 
čtení prvňáčka + čtení dospěláka před spaním  

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

 Děkuji rodičům za kontrolu ŽK a za prohovoření s prvňáčky o jejich zaznamenaném 
sebehodnocení. Prvňáčci jsou sami k sobě vnímaví a dokážou objektivně a rozumně 
říci, objasnit „Jak se snaží.“ Pozoruji u nich, jak se opravdu snaží a jak chtějí mít 
zaznamenané všechny 3 smajlíky. Určitě Vám pak dokážou objasnit, proč nemám 
vybarvené všechny. Do budoucna je toto opravdu velmi důležité. 

 Každý prvňáček přinese do naší třídy malý dárek (zakoupený v rozmezí cca 50,- Kč) 
zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky. My ho umístíme do našeho třídního 
adventního kalendáře a pak již budeme každý den náhodně losovat. Každý prvňáček tak 
během prosince obdrží malý adventní dárek náhodně vylosovaný. 

                                                                       Přeji Vám klidné, listopadově dušičkové rozjímání.  

Šárka Bartošová 

                                                                                   


