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Informace 

 17. 11.  Státní svátek 

 18. 11. Ředitelské volno 

 8. 12. Adventní trhy v naší škole 
 Adventní trhy v naší škole proběhly loni poprvé a byly nádherné. Jsou to klasické adventní trhy, 
jaké běžně znáte. Připravíme se na ně výrobou vánočních výrobků. Vaše nápady a případná 
jakákoliv pomoc je vítána. Drobné zboží a dárečky vyrobené ve škole i doma, potom budeme 
prodávat v našem stánku. Zajisté společně strávíme příjemné odpoledne vánočním vyráběním, 
prodáváním a nakupováním s dobrým a teplým občerstvením 

 
Blíží se adventní čas a s ním je spojeno několik akcí v naší třídě i několik akcí celoškolních. Pro to, 
aby nám ve třídě tento čas také rychleji a příjemněji ubíhal, budeme uskutečňovat každodenní 
obdarovávání adventními dárečky. Každý prvňáček přinese do naší třídy malý dárek (zakoupený 
v rozmezí cca 50,- Kč) zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky. Děkuji. My ho umístíme do 
našeho třídního adventního kalendáře a pak již budeme každý den náhodně losovat. Každý 
prvňáček tak během prosince obdrží malý adventní dárek náhodně vylosovaný. 

 

Akce, 
pomůcky 

 2. 11. – od tohoto data budeme každou první středu v měsíci chodit do školy v převlečení 
(ať se bude jednat třeba jen o stejnou barvu triček ). Je to samozřejmě dobrovolné.  

První listopadovou středu půjdeme v halloweenském kostýmu. Tímto děkuji rodičům předem  
za pomoc při výběru kostýmů (strašidla, kostlivci, čarodějnice…). 

 12. 11. – Drakiáda pro rodiče s dětmi (informace budou upřesněny), začátek v 14 hod. 

 26. 11. – Soustředění Mravenečků ve škole od 9:30 hod. do 11:30 hod. 
Pomůcky:   

 Žádám Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek a podpis všech DÚ 
 

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. 

 Slova opačného významu. 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova.  

 Hláska a písmeno  „M, L, S, P, T“, tvoření slabik. 

 Čtení slabik a jednoduchých slov 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.  
 

 
 Počítáme do 7. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání, odčítání.  Počet a rytmus, číslo a závislost. 

 Číslo – zápis číslicí 

 Znaky „větší než, menší než a rovná se“ 

 Nestandardní úlohy 

 Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa 
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Aj 

 

 Pravidla chování – doplňování a každodenní upřesňování 
třídních pravidel. 

 Bezpečnost – jak se mám chovat na různých místech a 
v různých situacích. 

 Podzim –znaky, druhy listnatých stromů, tvary listů. 

 Druhy ptáků – pojmenování, třídění. 

 Rodina – pojmenování členů rodiny, oslavy. 
 

 
 Colours – I like (colour). (Colour) is my favourite colour. /Light and dark, red, 

yellow, green, blue, black and white/. 

 School things  - pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, glue 
stick, crayons, scissors 

 Colours, numbers  0 - 10 

 Animals 
 At the park – prepositions: on, by, under, in 

 

Domácí 
úkoly 

 Prosím o pravidelné hlasité čtení a procvičování probraných písmen 

 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů – písemný úkol + čtení, podepisovat, příprava 
pomůcek na další den – vybavený penál ořezanými tužkami a pastelkami, čip s klíčkem. 

  


