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Informace 
 12. 12. – ředitelské volno – děti si vyklidí svoje šatní skříňky. ŠD zajišťuje službu. Pro děti, 

které nemohou být doma, připravuje program mimo školu.  

 20. 12. – 4. 1. – Vánoční prázdniny – do školy jdeme v pondělí 5. ledna 2015 

Akce, 
pomůcky 

 4. 12. – čerti, andělé, Mikulášové ve třídě – o den dříve, než je zvykem (v pátek jsme 
v divadle a tam se to asi úplně nehodí ) – jdeme do školy v převleku 

 

 5. 12. – Labutí jezírko – návštěva Naivního divadla – vstupné 50,- Kč, s sebou do školy 
penál, M, Prv, svačinu, pití, dvě jízdenky, vycházíme v 8: 15 

 

 9. 12. – Vánoce v Kotelně – Oblastní galerie – vstupné 20,- Kč, s sebou do školy Čj + M, 
penál, svačinu, pití 
 

 18. 12. Společná černá školní hodinka v naší třídě (16:00-16:45) –(děti 2. A, p. učitelka a p. 
vychovatelka, rodiče či prarodiče, sourozenci), děti pilně nacvičují div. představení Ronji a 
všeho, co dělají o přestávkách a v družině 

 

 19. 12. – Vánoce a Silvestr (hodina s opravdovým malým disžokejem) 
 

 Centra aktivit: Ronja, dcera loupežníka 

Učivo:   

Čj 

 

M 

 

 

Prv 

  

 

 

Aj 

Pč 

 

 Dělení samohlásek – samohlásky krátké, samohlásky dlouhé 

  Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Slohová cvičení (oslovení, popis cesty) 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování) 
 

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes 10 

 Sčítání a odčítání v oboru do 100 – porovnávání dvojciferných čísel, orientace na číselné 
ose, sčítání a odčítání (zpočátku bez přechodu přes desítky) 

 Geometrie – rýsování přímky a úsečky (pravítko a ořezaná tvrdší -H, HB- F- tužka) 
 

 Současnost a minulost, Období zimy (Zatím pouze z vyprávění, povězte dětem, jakou zimu 
jste zažívali vy.) 

 Advent-zvyky, Vánoce 
  

 Unit 2 test- části obličeje. Unit 3- Tělo. Vánoce. 
 

 Vánoční přání- stříhání, lepení, přesná práce  

Domácí 
úkoly 
 
 
 
 
 

Děti, při psaní dopisů Ježíškovi, nezapomeňte na knížku, kterou si určitě všichni přejete.  Už jsem si 
o ni také ježíškovi napsala.  

Nadále platí denně číst pod dozorem, kousek čtěte i společně, výrazně, hlasitě. Děkuji   
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Plán 
družiny 

 

       Prosinec 2014       

 - 5. 12. Kelstké radovánky, taneční odpoledne v tělocvičně 

 Ronja, dcera loupežníka: pohádkový příběh dvou loupežnických dětí-příprava na 

představení ve třídě 

 Vánoce jako u Ladů - zapomenuté vánoční koledy, strojení stromečku v lese, 

pečení perníčků  

Všem rodinám přejeme klidný předvánoční a vánoční čas, hodně zdraví v novém roce, 

spokojenost v práci i doma. V. Poláčková a L. Pěnkavová 

Děkuji za pořízení nové tiskárny p. Radostovi a p. Melicharovi za opravu staré, dalším rodičům za 

nabídky. Všem děkuji za spolupráci a jednotě při výchově nové generace. 

V pondělí 1. 12. vyzvedávám hotové „pomůcky“, někdo říká i vtipné„maminka zapomněla na co to 

je“. Kdo ještě neodevzdal 100,- učiňte tak. V. P.   

A ještě….. 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucinny-lek-proti-vsim-v-lekarnach-nemaji-rika-

parazitolog/r~7fb9a69874b411e4840b002590604f2e/?utm_source=ce 
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