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Informace 

 3. 2. 2017 – pololetní prázdniny 

 31. 1. Předání Výpisu z Vysvědčení 

 3. 2. Pololetní prázdniny 

 3. 2. 2017 Maškarní ples v tělocvičně ZŠ Lesní od 19:30 hod. 
Jste srdečně zváni. Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři školy. 

 20. – 26. 2. 2017 – JARNÍ PRÁZDNINY 

Akce, 
pomůcky 

 1. 2. – Projektový den s 6. třídou 

 1. 2. – školní kolo recitační soutěže od 13: 30 hod. 

 7. 2. – divadlo VETŘI od 9:00 hod. 

 8. 2. – výukový program – Chovám se bezpečně 

 9. 2. – Den v převleku, prosím, aby děti dorazily v  maskách (odpoledne 
mají  Maškarní bál v ŠD)  

Pomůcky:   

 Každodenně ořezané tužky a pastelky! Prosím o vybavený penál –  lepidlo, nůžky, 2 tužky č. 
2, dostatečně dlouhé pastelky. 
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři. 
 Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny 
 Vyvození hlásek a písmen D, K, R, V 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 14. 
 Slovní úlohy. 
 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.  

 
 Zdraví. Zdravý životní styl 
 Masopust 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Body parts  

Domácí 
úkoly 

Prosím kontrolujte ořezané tužky a pastelky. Postupně přecházíme na psací pera. Stále 
kontrolujeme správný úchop tužky. Pro prvňáčky jsou NEJ psací pera plnící bombičkou 
nebo pera značky Stabilo.  
 
Během února by měl každý prvňáček začít číst knížku, se kterou by nás pak v březnu 
seznámil. 
 

  

 


