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Informace 

 

• 3. 1. 2022 – nástup do školy 

• TESTOVÁNÍ: do 14. 1. se testují VŠICHNI žáci 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek),  
                                    od 17. 1. se testují VŠICHNI žáci 1x týdně (v pondělí).  
Testovat se nemusí pouze ti, kdo doloží negativní výsledek testu z odběrného 
místa – Ag test ne starší než 24 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin. 

V průběhu každého pondělního rána mají všichni žáci roušky na ústech 
až do výsledku testů, ranní družina probíhá v naší třídě. 

• 31. 1. - předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk.roku 2021/22 

• 4. 2. – pololetní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 

• 4. 1. – návštěva Krajské vědecké knihovny – čtenářská lekce s knihou „Líný kocour Josef“ 

• 13. a 27. 1. – dílna čtení  

• 31. 1. -  předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk.roku 2021/22 
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!!! V týdnu od 17. 1 . do 21. 1. budou dětem zadány pololetní písemné práce!!! 
 

• Souhlásky tvrdé 

• Souhlásky měkké 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Stavíme jeviště 

• Počítáme do 60, 70, 80 

• Násobíme 2, 3, 4, 5, 6 

• Zkoumáme násobilkové čtverce 
 

• Zima – příroda v zimě, zimní sporty 

• Lidské tělo – části těla, smysly, nemoc a úraz, žijeme zdravě 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities, rooms, transport; 

• Unit 5 – „My body“ - části těla 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné hlasité čtení a procvičování pamětného počítání do 20 a násobilky 2, 3, 4, 5. 
 


