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2. 12. – třídní schůzky SRPDŠ – konzultační, od 15.00 – 17.00 hod
3. 12. – adventní trhy – 15.00 – 18.00 hod
21. – 22. 12. – dny ředitelského volna
23. 12. – 3. 1. – vánoční prázdniny
4. 1. 2016 – nástup do školy
V prosinci losujeme adventní kalendář. 



Všem přeji krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce. Olga Hamplová 



3. 12. – 1. adventní trhy na ZŠ Lesní – 15. – 18. – v areálu školy, prvňáčci jsou zatím
pouze v roli návštěvníků
00
14. 12. – Koloseum – cyklus scénického čtení – „Eliáš a babička z vajíčka“; sraz v 8. na
školním dvoře, s sebou v batůžku svačinu, pití, penál, čip
15. 12. – vánoční koncert pěveckých sborů Mravenečci (podrobnější informace předá paní
00
učitelka Machartová) a Lesněnky – Lidové sady, od 17. hod
16. 12. – projektový den „Vánoce“ – dílny pro prvňáčky připravují žáci 8.ročníků
18. 12. – „Vánoční besídka“ – vánoční zvyky a tradice; přinést: jablko, lodička z ořechové
skořápky se svíčkou, pár kousků cukroví a drobné dárky pro kamarády


Akce,
pomůcky

Prosinec 2015
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Učivo:






Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik
Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova
Vyvození hlásek a písmen „P, T, J“
Čtení slabik, slov a jednoduchých vět
Nácvik a procvičování psacích tvarů písmen – e, i, u, m





Číselná řada 0 – 10, psaní číslic 0 – 10, porovnávání čísel
Numerace do 10 (sčítání, odčítání) s názorem
Základní geometrické tvary

Prv




Zima
Vánoce

Aj





Opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, slovesa pohybu, školní potřeby
Školní potřeby
Christmas

Čj

M

Domácí
úkoly

Upevňování nové povinnosti – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další den (kontrola
penálu, ořezávání pastelek, tužek). Prosím o dohled na správný úchop tužky. Děkuji.
Možnost procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz
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