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Informace 

Vážení rodiče,  

žádám Vás o dohlédnutí na ranní včasnou docházku do školy. Podle školního řádu se musí žák 
dostavit do školy 10 minut před vyučováním, aby se mohl nachystat na výuku. V 8:00 musí být 
žák již ve třídě. 

*PLAVECKÝ KURZ BYL UKONČEN. 

Ve 2. pololetí druhého ročníku dochází podle ŠVP ke změně rozvrhu hodin. V rozvrhu hodin na 
jeden výukový týden se ze 3 hodin Tv stávají 2 hodiny Tv a ze 2 hodin Prv se stávají 3 hodiny Prv. 
Výuka Tv bude probíhat v pondělí a v pátek druhou vyuč. hod. v tělocvičně školy.  

*Děti budou každý den docházet do školy s aktovkou a s potřebnými pomůckami na výuku. 

*Žádám Vás o zápis nepřítomnosti dětí do ŽK do omluvného listu. 

*V případně potřeby důležitých sdělení, Vás žádáme o respektování našich konzultačních hodin, 
či o domluvení si osobní schůzky. Během dopoledne se věnujeme dětem. 

*Od příštího týdne bude do naší třídy pravidelně docházet školní etoped pan Petr Šolc na 
třídnické hodiny, které budou sledovat posílení vztahů ve třídě.  

 2. 2. 2018 pololetní prázdniny 

 26. 2. – 2. 3. 2018 jarní prázdniny  

Akce, 
pomůcky 

16. 2. výukový program „Po stopách lesní zvěře“ - STŘEVLÍK Hejnice – dopravu a poplatek uhradím 
z výtěžku z adventních trhů. Sraz u školy bude již v 7:30 a návrat do školy bude v 14:00 na oběd do 
školní jídelny. O celém programu tohoto dne vás budu ještě podrobně informovat před akcí. 

 

POMŮCKY: 

Nutné je mít v penálu 2 funkční psací pera (psací pera ne gumovací propisky), případně náhradní 
náplně.  

Stále je nutné, aby děti měly ořezané pastelky a nejméně 2 ořezané tužky. 

Penál musí dále obsahovat: nůžky, malé pravítko, gumu, malé lepidlo. 

Učivo:   

Čj 

 

M 

 

 

 

Prv 

 

 
*Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné 
*Celkové opakování o souhláskách 
*Čtení v Čítance 
*Čtení s porozuměním – procvičování čtenářské strategie shrnování, předvídání 

 
*Počítáme do 40 
*Orientace v čase 
*Násobení jako opakované sčítání 
*Poznávání geometrie krychle 

* Procvičování probraného učiva na:       www.matika.in/cs/ 

 
*Zdravý způsob života 
*Zimní sporty 
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Aj 

 

Unit 6 – Time to eat! – Days of the week – food, fruit, vegetables 

Domácí 
úkoly 

 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku.  
Zapisování do úkolníčku je záležitostí dětí a jejich zodpovědnosti. Pokud si druháček 
zvládne jednoduché sdělení domácího úkolu zapamatovat, respektuji to a zápis není nutný. 
K upřesnění zadání dom. úkolu můžete využít mého zápisu v systému Bakaláři. 

 Každodenní hlasité čtení z čítanky nebo z knihy čtení s porozuměním. 

                                                                                             Přeji Vám vesele masopustní únor 

Šárka Bartošová 

 


