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Informace 

* Konzultační třídní schůzky - triády (učitelka, rodič, žák) – 21.11. a  22. 11.  Prosím Vás předem o 
domluvu termínu a času. Ve 2. příloze mailu najdete časový rozpis. Napište mi, který čas se Vám 
hodí a já Vám potvrdím, zda je tento termín pro Vás rezervován. Kdo dříve napíše, ten si dříve 
vybírá. 
 
 * Blíží se adventní čas a s ním je spojeno několik akcí. Každý prvňáček přinese do konce měsíce do  
naší třídy 1 malý dárek (zakoupený v hodnotě cca 50,- Kč, neutrální – aby jím mohl být obdarován 
chlapec i dívka) zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky. My ho umístíme do našeho 
třídního adventního kalendáře a pak budeme každý den náhodně losovat. Každý prvňáček tak 
během prosince obdrží malý adventní dárek. 
* Adventní trhy v naší škole probíhají tradičně. Jsou to klasické adventní trhy, jaké běžně znáte.  
Drobné zboží a dárečky vyrobené ve škole i doma potom budeme prodávat v našem stánku. Zajisté 
společně strávíme odpoledne   prodáváním a nakupováním s dobrým a teplým občerstvením. 

 
 

 31. 10. – 2. 11. Soustředění Mravenečků v Janově nad Nisou 

 17. 11.  Státní svátek 

 

Akce, 
pomůcky 

  

Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek! (Používáme pastelky: 
černou, hnědou, žlutou, zelenou, červenou, růžovou, oranžovou, fialovou, modrou)  

 Penál musí obsahovat – 2 tužky, pastelky, gumu, lepidlo, nůžky. 
Akce: 

 13. 11. Zdravý zoubek – akce v naší třídě 

 21. 11. a 22. 11. Konzultační třídní schůzky - triády 

   6. 12. Adventní trhy v naší škole (15:00 – 18:00) 

 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

 

        

 
 Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec 

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova  

 Hláska a písmeno  „P, U, I“ tvoření slabik, čtení slabik a slov 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  

 Psaní malých psacích písmen 

 
 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání 

 Psaní číslic do 0 - 9 

 Početní operace – sčítání, odčítání, dopočítávání  

 Krokování 

 Geometrie – stavby, dřívka, překládání papíru (origami), hledání cest 
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    Prv 

 

      

      Aj 

 

 
 

 Rodina 

 Opakování - ovoce, zelenina 

 Péče o chrup 

 
 

 At home 

 Music  
 

Domácí 
úkoly 

 

 5. 11. - Děti donesou do školy čtenářský list s chobotnicí. 

 Prosím o kontrolu a podepisování domácích úkolů.  

 Na tělesnou výchovu je potřeba, aby dlouhovlasé dívky měly copy, culíky nebo jinak 
sepnuté vlasy. Donesení převlečení k vyprání si můžete regulovat sami. 
 

 
                                                     Děkuji za spolupráci a přeji Vám pohodový listopad. 

Lucie Kajínková 

                                                                                   


