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Informace 

 
 
 
 
 
 
 
* Blíží se adventní čas a s ním je spojeno několik akcí.  
  V prosinci budeme denně losovat z třídního adventního kalendáře. Každý prvňáček tak do 
vánočních prázdnin obdrží malý náhodně vylosovaný 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. 

 

 19. 12. Vánoční koncert Mravenečků v aule TUL od 18:00 hod. 

 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 vánoční prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

   5. 12. Andělé v naší třídě – Děti přijdou do školy v kostýmu anděla. 

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

 21. 12. Vánoční zvyky a tradice v naší třídě 
 (Děti mohou donést do třídy malou ochutnávku cukroví.) 

 

Pomůcky:  

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek! 

 Penál musí obsahovat – tužky, pastelky, gumu, lepidlo, nůžky. 

 Do půlené hodiny Čj v úterý nebo ve čtvrtek si děti donesou vlastní knížku, kterou právě 
máte rozečtenou. 

Učivo:   

   Čj 

 

 

   M 

 

                                             
Prv 

 

 Aj 

        

 
 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova  

 Hláska a písmeno  „T, J, Y, N“ tvoření slabik, čtení slabik, slov a vět 

 Psaní malých psacích písmen, slabik a slov 

 
 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání 

 Početní operace – sčítání, odčítání, dopočítávání  

 Krokování 

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

 
 Zima – znaky zimy 

 Advent a Vánoce 
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 My face, my body 

 Christmas 
 

Domácí 
úkoly 

 3. 12. Děti donesou do školy čtenářský list s mořskými koníky. 

 Veškeré pracovní sešity, které děti dopíší, už se vyndají z aktovek a nechají doma. 

 Doporučujeme domácí procvičování na            https://www.matika.in/cs/ 

 Doporučujeme, aby byly děti doma obdarovány knihou od Ježíška. 
 

                                      Přeji Vám překrásný adventní čas  
                                                                               a příjemný konec roku 2018. 

 
                                                                                                                       Lucie Kajínková 

                                                                                   

https://www.matika.in/cs/

