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Informace 

 
 
 
 
 

 

Přeji Vám mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, 

hodně štěstí a lásky v novém roce.        

                                                                                           Šárka Bartošová 
 

Akce, 
pomůcky 

5. 12. Přivítáme i Mikuláše s jeho pomocníky? Prosím, dejte dětem černé či 
červené oblečení. Naše třída se na návštěvu připraví samotným peklem.  

Vyhlašujeme převlekový den do čertovského. 

Převlek je dobrovolný, ale přispívá k sociálnímu začlenění dětí. 

7. 12. Adventní trhy v naší škole od 15:00 hod. 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

Děkuji za pomoc s organizací prodeje výrobků v našem třídním „stánku“. 

13. 12. Pečení perníčků ve školní kuchyňce s paní Šebánkovou 

18. 12. Vánoční dílny za spolupráce s 8. ročníkem 

Seznam pomůcek k vyrábění Vám včas oznámím. 

19. 12. Koncert pěveckých sborů 

21. 12. Vycházka ke krmelci u lesního koupaliště – jen v případě vhodného počasí 

22. 12. Vánoční plavání v bazénu 

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny 

3. 1. 2018 začíná výuka 

Pomůcky:  

Žádám Vás o každodenní kontrolu penálu – modré pero plněné inkoustem + náhradní náplň či 
pero, alespoň 2 ořezané tužky, guma, lepidlo, nůžky, ořezané pastelky. 
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Učivo:   

Čj 

 

 

M 

 

 

Prv 

 

       Aj 

 

 
Samohlásky – krátké, dlouhé – psaní ú/ů, ě, ou/au 
Abeceda – rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné 
Nácvik psacích tvarů písmen. Opis, přepis vět.  
Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 

 
Počítáme do 30 
Dvojnásobek a polovina 
Cyklotrasy 
Společné i samostatné vypracovávání úkolů. 
Pamětné sčítání a odčítání. 

 
Zima – znaky zimy 
Advent, Vánoce a vánoční zvyky 

 
Transport 
My trip to Africa – animals, numbers 1-15, parts of the body 
Christmas - vánoční písnička a přání 
Paní učitelka Gabarová:  Přiřazovací test na slovní zásobu - dopravní prostředky. 

Domácí 
úkoly 

Dle každodenního zadání.                                                                                        Přeji Vám příjemné dny 

   Šárka Bartošová 


