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Informace 

• Během října zkusíme první práci v centrech aktivit. 

• Prosíme rodiče, aby už nevstupovali do šatny. Děti jsou šikovné a vše už zvládají samy. 

• Připomínám poslání 1000 Kč na účet třídy na SRPDŠ a třídní fond. 

• Konečná cena nabízené školní roušky je 131 Kč. Kdo jste si objednal, pošlete peníze také na třídní účet, 
do zprávy pro příjemce napište „rouška/y“ a jméno svého prvňáčka. 

Akce, 
pomůcky 

• Každý čtvrtek budeme mít čtenářské dílny. Děti si pokaždé přinesou knížku, kterou s rodiči doma čtou. 

• 28. 10. státní svátek a 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

• Prosím o obalení pracovních učebnic a sešitů. Pokud neseženete obal „na míru“, raději ho dětem 
přilepte, ať jim neodpadává. 

• Prosím o každodenní kontrolu penálu a všeho v něm. Pokud dětem něco chybí nebo mají tužky či 
pastelky neořezané, špatně se jim pracuje. 

• V šatní skříňce by děti měly trvale mít věci na tělocvik včetně mikiny (přecházíme do tělocvičny 
venkem) a oblečení na ven na odpoledne do družiny. Ve třídě zase věci na výtvarnou výchovu včetně 
pláště. Je smutné, kolik prvňáčků tyto věci stále nemá… 

• Prosím donést kapesníčky – zatím je donesla asi polovina dětí. 
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         Aj 

• Rozklad slov na slabiky a hlásky, vytleskávání slabik, určování počtu slabik a hlásek 

• Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) 

• Hláska a písmeno „M“, „E“, „U“, „I“ 

• Čtení písmen, slabik a krátkých slov 

• Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky, Říkanky 
 

• Přirozená čísla 1 – 6, určujeme počet 

• Číslo a počet, čteme číslice 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

• Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru 

• Skládáme na stejné části – klasifikace podle dvou parametrů 
 

• Cesta do školy 

• Domov, škola  - cestujeme, kde bydlím 

• Podzim – příroda na podzim, znaky podzimu 
 

• Feelings - How are you? I am… 

• Colours, numbers 0 – 12 

• Verbs (walk, run, jump, sit down, stand up, hop, swim, clap…) 

• School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…) 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Chválím prvňáčky za krásné reportérské deníčky. Děti si je po víkendu pyšně ukazují a hezky podle nich 
vypráví. Chválím také malé detektivy za hledání slov s probíraným písmenkem na začátku. Je skvělé, 
co všechno někteří dokáží najít, nakreslit, nalepit. Také mě překvapilo, kolik dětí si do deníčku a sešitu i 
píše. Je to úžasné! Děkuju, že nás v tom podporujete. 

• Od října máme novou čtecí kartu - k psacímu úkolu začneme postupně přidávat i úkol čtecí, později 
bude na každý den včetně víkendů. Nejprve ze Živé abecedy, kde děti čtou písmenka „např. malé a, 
velké O, velké A…“. Budeme se vracet i ke cvičením, která už děti vyplnily, ale tentokrát půjde pouze o 
čtení písmen. Jak se čtení dařilo, zapisujte, prosím, právě do čtecí karty do čtvrtého sloupečku pomocí 
symbolů dole. Co čtete společně (Vy prvňáčkovi), zapište do druhého sloupečku. Jméno rozečtené 
knížky můžete psát kolmo přes víc řádků, nemusíte každý den vypisovat. Pokud některý den nestíháte 
číst, řádek jen proškrtněte. Příští týden začneme slabikovat, děti obdrží „trénovací pomůcku na doma“ 
včetně instrukcí. 

Přeji Vám hezký říjen, doufám, že ho s dětmi strávíme společnou výukou ve škole. Helena Hanzalová   


