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Informace 

  3. 1. Zahájení vyučování v roce 2018 

16. 1. Literární dopolední program v KNIHOVNĚ: Růžové prasátko  

18. 1. PKO – Kufřík – pantomima. Vstupné 50 Kč 

  2.2.  Pololetní prázdniny 

           Předání výpisu z vysvědčení 

27.1.  Ples školy ve Zlatém lvu  

 

Akce, 
pomůcky 

 Prosím rodiče, aby dětem zkontrolovali a doplnili penály. 

 Lepidlo, dostatečně dlouhé pastelky, tužky č. 2    

 Někteří ještě nemají obalené malé sešity. Jsou to obaly velikosti A5. 

 Po prázdninách budeme zkoušet psát perem. Pokud se někomu písmenko nebo slovo 
nepovede, lehce ho jednou čarou škrtneme, podtrhneme, nebo dáme do závorky a to další 
se už určitě povede  

Učivo:   
Čj 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
Prv 
 
 
 
Aj 

 

 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 

 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři. 

 Pohádky.  

 Recitace – přednes básně nebo vyprávěného textu.  

 Čteme s porozuměním každý den.  

 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov 

 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov 

 Vyvození Y 
 

  Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 12.  
 

 Slovní úlohy.  
 

 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.   
 

 Zima – znaky zimy, zimní měsíce.  

 

 Sporty v zimě.   

 

 Opakování probrané slovní zásoby 
 

Domácí 
úkoly 

 Hlasité čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět. 
 V posledním lednovém týdnu si v naší třídě uspořádáme třídní kolo recitační soutěže a 

poté vybraní šikovní recitátoři postoupí do únorového školního kola.  
 Děti si doma během ledna vyhledají básničku a naučí se ji. Básnička by měla mít nejméně 

2 sloky.  Velmi se cení originalita básně. 
 


