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Informace 

• 1. – 5. 2. Jarní prázdniny  

• 8. 2. Nástup do školy - Pokračujeme v nastaveném režimu prezenční výuky včetně půlených hodin (úterý, 
středa) a se zachováním všech hygienických opatření (roušky, dezinfekce, omezení vstupu dalších osob, 
spolu v jedné třídě i během družiny, ráno příchod od 7.00 hod do ranní družiny, bez tělesné a hudební 
výchovy). Začátek i konec vyučování dle platného rozvrhu. Obědy zůstávají od 12:10 hodin, po půlené 
hodině pak od 12:55 hodin. 

Akce, 
pomůcky 

• Diplom za zvládnutí 1. pololetí v první třídě si děti donesou zpátky do školy. Zde si je vystavíme, pak 
uschováme a na konci školního roku si k němu děti dolepí druhou půlku za druhé pololetí. Děkuji, že to 

dětem připomenete. Jistě to přes jarní prázdniny zapomněly… 😊 

• Každý čtvrtek – donést si rozečtenou knížku na naši pravidelnou čtenářskou dílnu. Rozečtené i přečtené 
knihy, prosím, zapisujte ve čtecí kartě do sloupečku vpravo. 

• 18. – 19. 2. Druhá část našeho třídního kola recitační soutěže – vybraní recitátoři nám znovu odrecitují svou 
básničku (tu stejnou jako v lednu). 

• Prosím i nadále o každodenní kontrolu penálu – do penálu přidejte k peru ze školy i jedno další vlastní pero 
(pro praváka opět nejlépe na bombičku) a jednu náhradní bombičku. Některá pera, které děti našly ve třídě 
pod stromečkem, jsou bohužel kazová. Osm z nich jsem už v rámci reklamace vyměnila, ale ani po reklamaci 
nejsou všechna plně funkční. Mrzí mě to. Když mi je děti dají, zkusím je opět vyměnit. Jinak jim, prosím, 
kupte místo tohoto pera jiné. Vybírejte podle toho, jak se prvňáčkovi drží v ruce.  Dále prosím o koupení fixy 
na tabulku a uložení této fixy do penálu. Pera i fixu dětem podepište.     

• Děti dostanou nové sešity, prosím o jejich obalení. 

Učivo:   
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M 

 

 

 

Prv 

              

         Aj 

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

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

• Hláska a písmeno „D“, „K“, „R“ 

• Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět 

• Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov 

• Nácvik a procvičování psacích písmen – o, s, p, j, n 
 

• Procvičování osvojených dovedností a znalostí 

• Přirozená čísla 0 – 14, určujeme počet, čteme číslice 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

• Mosty – nestandardní úlohy 

• Autobus – matematizace reálné situace 

• Počítáme s hady 
 

• Lidské tělo – nemoc a úraz, péče o tělo, shrnutí 

• Lidé a společnost – povolání, u lékaře, v divadle, v knihovně, v obchodě 
 

• Opakování probrané slovní zásoby - colours, numbers 0 – 12, school things, at the park 

• It is a … They are … 

• Where is…?  It si… Under, in, on, by 

• Monsters (arm, leg, hand, feet, head, eye, ear, mouth, nose, hair) 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Domácí úkoly zůstávají stejné – čtecí se zápisem do čtecí karty a psací úkol. Na volné dny pak reportérský 
deníček.  

• Úkoly si budou děti nadále zapisovat do čtecí karty. Vás prosím o její vyplňování, jak se dětem čtení doma 
dařilo a o podepisování této karty. Děkuji. 

Přeji Vám hezký zasněžený únor.  
Helena Hanzalová   


