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Informace 

  

    Milé děti, vážení rodiče!  
Ve čtvrtek 1. 9. se na Vás těšíme. Ničeho se nebojte, zde se vás ujmou šesťáci a pomohou vám 
najít správnou třídu. První den se dozvíte nejzákladnější informace.  
Celý týden si budete jen pomalu zvykat na nové lidi, nový životní rytmus, nové prostředí i na 
nové povinnosti.  
Čeká nás i harmonizační den, abychom se poznali jinak než v lavicích. Všechny informace se 
rodiče dozví na letáčku od dětí a v poslaném emailu.   
První týden budete, děti, potřebovat vybavený penál (tužky, pastelky, nůžky, lepidlo v tyčince), 
přezůvky a svačinu. Rodiče prosím o vyplnění karty žáka a následné odevzdání hned 2. září.  

1. září se na vás těšíme  
tř. učitelka Daniela Turčíková a vychovatelka Jiřina Čiháčková  

 

 1. 9. – slavnostní přivítání a zahájení nového školního roku 2016/17. Přicházet můžete od 
7:30 hod. po Cestičce pro malé a velké, předpokládaný konec do 9:30 hod. Aktovku 
v tento slavnostní den ponechte doma.  

 2. 9. – výuka 2 vyučovací hodiny (8:10 – 9:50) – děti by měly být do 8.00 ve třídě. S sebou: 
aktovku, penál, přezůvky, malou svačinku a pití, domácí úkol, vyplněnou kartu žáka. 

 5. 9. – výuka 3 vyučovací hodiny (8:10 – 10:55)  

 6. 9. – Harmonizační den – info obdržíte v pondělí 5. 9. 

 7. 9. – výuka 4 vyučovací hodiny (8:10 – 11:50) 

 Od 8. 9. výuka podle rozvrhu 

 Sborový zpěv (Mravenečci) tento týden ještě není. 

 Školní družina funguje od 1. 9. v době od 6:30 – 16:30  hod. 

 28. 9. Den české státnosti 

 29. – 30. 9. Ředitelské volno 

Akce, 
pomůcky 

 15. 9. – třídní schůzky SRPDŠ – společné od 16:00 – 17:00 hod. 

  19. 9. – AUTHOR bicycles BACK TO SCHOOL – v prostorách školy, 20,- uhradíme z třídního 
fondu 

 21.9. – Severočeské muzeum - Na chvíli motýlem, 30,- uhradíme z třídního fondu 

 
Pomůcky:   

 Vše dle seznamu by si děti měly donést do týdne. 

 Prosím o obalení učebnic a všech sešitů, které děti průběžně obdrží. Pokud nemáte obal 
přesně „na míru“, raději ho přilepte, aby neodpadával.  

 Žádáme Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek. 
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Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Prv 

 

 

 

Aj 

 

        

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

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik  

  Rozpoznávání rozdílů  

 Slova opačného významu  

 Rozlišování hlásky na začátku slova  

 Hláska a písmeno „A“  

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  
 

 

 Vztahy první – poslední, za – před, hned za – hned před  
 Číselná řada 1 – 5, úvod do psaní číslic  

 Číslo – vztah rovnosti, rytmus, čtení čísla, rozklad čísla 

 Geometrie – modelování tvarů - čtverec 
  

 
  

 Orientace ve třídě a škole  

 Seznámení s novým prostředím a organizací školy  

 Pravidla chování ve škole, školní řád  

 Cesta do školy  
 

 
  

 Greetings (Hello, Good morning, Good bye, …)  

 My name is….. What’s your name?  

 Colours, numbers 0 - 5  
 

 

Domácí 
úkoly 

 Dbáme na čtenářskou gramotnost a tímto Vás dospělé prosíme o vypěstování návyku 
pravidelného čtení. Již od samého počátku je významnou dovedností naslouchání, které 
si nečtenáři vypěstují poslechem textu, který mu čtou rodiče či jiní zdatní čtenáři. 

 Psací domácí úkoly v prvním období budou převážně uvolňovací cviky. Prosím rodiče, 
dohlédněte na správný úchop tužky. Děkuji.  

 Doporučuji postupné zvykání na novou povinnost – písemný úkol + čtení, příprava 
pomůcek na další den.  

                                                                                  Těším se na příjemný rok s Vámi a s dětmi . 

                                                                                       Krásné zářivé září přeje Daniela Turčíková 


