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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 

3. 12. GIVING TUESDAY – charitativní akce školního parlamentu – dobrovolné 
donesení hračky, kterou už nevyužiji  

4. 12. od 17 hodin výbor SRPDŠ pro zvolené zástupce z naší třídy 

6. 12. Navštívíme „Čertovskou školu“ – starší čerti (žáci) prověří znalosti našich 
malých čertů pomocí zapeklitých úkolů 

           Prosím, dejte dětem čertovské převlečení.  

           Převlek je dobrovolný, ale přispívá k sociálnímu začlenění dětí. 

19. 12. 18:00 Koncert pěveckých sborů v Aule TUL 

 

20. 12. Malá Vánoční besídka v naší třídě - do 9:30 hodin budeme v naší třídě a potom půjdeme 
na vánoční program do Krajské vědecké knihovny. Do školy se vrátíme ve 12 hodin na oběd. 
Tento den nepotřebují děti učební pomůcky ani penál. 

Děti mohou obdarovat svého kamaráda/y malým dárkem, který přinesou na vánoční besídku. 

Děti si mohou přinést cukroví ke společné „hostině“. 

 

21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 Vánoční prázdniny 

6. 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. 

Učivo:   

Čj 

 

 

M 

 

 
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 
Referátky o přečtených knihách 
 
Počítáme do 40, po desítkách do 100 
Dvojnásobek a polovina 
Závislosti a vztahy – děda Lesoň a jeho zvířátka 
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Prv 

 

       Aj 

 

Orientace v ploše - parkety, výstaviště, zápis do tabulky, cyklotrasy 
Hodiny 
Společné i samostatné vypracovávání úkolů. 
Pamětné sčítání a odčítání. 
Rodina – zájmy, pomáháme si 
Zima – znaky zimy 
Advent, Vánoce a vánoční zvyky 

 
Aj probereme 4. lekci, téma je hračky a doprava. Budeme porovnávat, který dopravní prostředek je 
rychlejší a pomalejší, větší, menší. Děti se budou učit vyjádřit porovnání v krátkých větách. Rovněž 
se seznámí s anglickou frází There is/ there is not any. Naučíme se anglické vánoční koledy. 

Domácí 
úkoly 

Pokud máte dotazy ke Sborovému zpěvu, kontaktujte paní učitelku Jakoubkovou. 

jarmila.jakoubkova@zslesniedu.cz 

Pokud máte dotazy k anglickému jazyku, kontaktujte paní učitelku Sedlářovou a Gabarovou. 

ivana.sedlarova@zslesniedu.cz 

petra.gabarova@zslesniedu.cz 

Pravidelné hlasité domácí čtení dětí. 

Každé pondělí si děti donesou knihu, kterou doma čtou. 

                                                                                                                                       Přeji Vám příjemné dny 

   Šárka Bartošová 
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