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Vážení rodiče, 
je za námi první společný školní měsíc, který velmi rychle uplynul. Prvňáčci se zadaptovali se 
školním prostředím, všechny potřebné školní věci jsme snad již doladili a nyní budeme jen a jen 
úspěšně pokračovat v započaté práci.  
Děkuji Vám za veškerou spolupráci a pomoc, která zajišťuje hladký chod činností a úsměv na 
našich tvářích. Příjemných zážitků s dětmi je již spoustu  
Výuka probíhá podle rozvrhu. Při zařazení skupinové práce nebo výuky v centrech aktivit se 
jednotlivé předměty prolínají, splývají. Vždy v jednotlivém týdnu bude dodržena časová dotace 
jednotlivých předmětů. 
Děkuji Vám za zapisování omluvenek za dobu nepřítomnosti a při neúčasti na TV.  

Přeji Vám radost ze školních úspěchů Vašich prvňáčků 
Daniela Turčíková 

 

 5. 10. – Kavárna pro rodiče – Matematika podle p. prof. Hejného – info na 
www.zslesni.cz 

 19. 10. 10:00 - 11:00 vzdělávací program v Sev. muzeu  „Když ptáčka lapají“ 

 26. + 27. 10 Podzimní prázdniny 

 28. 10. Státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

 19. 10. – Severočeské muzeum -  vzdělávací program „Když ptáčka lapají“, 30,- uhradíme 
z třídního fondu 

Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek!!! 
 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Prv 

        

 
 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, uvnitř a na konci slova.  

 Hláska a písmeno  „O, E, U, I, M“, tvoření slabik. 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.  
 

 
 Počítáme do 6. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání.  Počet a rytmus, číslo a závislost. 

 Nestandardní úlohy 

 Geometrie – souměrnost, geometrie v prostoru. 
  

 
  

 Pravidla chování – stanovení třídních pravidel 

 Cesta do školy, bezpečnost 
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Aj 

 

 Co se děje na podzim 

 Druhy ptáků – přezimování, odlet  
 

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

 How are you? I´m happy, sad, hungry,… 

 My name is….. What’s your name?  

 Slovesa - walk, hop, jump, swim, clap, read, say, write, se, relax.  

 Can you swim? Yes, I can. No, I can´t. 

 Colours, numbers 0 - 5  

 Animals 

 Things of the school 
 

 

Domácí 
úkoly 

 Prosím o vyladění každovečerní přípravy aktovky – písemný úkol + popřípadě čtení, 
příprava pomůcek na další den – vybavený penál ořezanými tužkami a pastelkami, čip 
s klíčkem. 

  


