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Informace 

 3. 2. - Pololetní prázdniny 

 7. 2. - Zahájení plaveckého výcviku – s sebou plavky, mýdlo, ručník, děvčata gumovou 
koupací čepici, fén dle možnosti, hřeben, velkou svačinu (na oběd přijdeme až ve 13. 40h 
po plavání) 

 3. 2. - ples školy „Maškarní bál“ od 19.30 hod v tělocvičně školy – vstupenky (300,- Kč, 
v ceně občerstvení formou rautu) lze zakoupit v sekretariátu školy u paní Jolany Jirošové. 

 20. – 24. 2. Jarní prázdniny 

                                

Akce, 
pomůcky 

 1. 2. - Projektový sportovní den 

 3. 2. - Pololetní prázdniny 
 7. 2. - Zahájení plaveckého výcviku 

 7. 2. – Divadlo Vetři – preventivní program (kontakt s cizím člověkem, volání na tísňové 
linky, blokování tísňových linek) 

 8. 2. – Preventivní program na téma Kamarádství – program je realizován lektory 
z organizace Život bez závislosti  
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 Souhlásky měkké a tvrdé – procvičování slabikotvorné souhlásky 

 Souhlásky obojetné 

 Podstatná jména, jednotné a množné číslo 

 Vlastní jména osob, zvířat, měst, vesnic v textu 
 
 

 Početní operace v oboru do 100 s přechodem přes desítku 

 Jednotky času – rozlišení, čtení, určování 

 Písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky 

 Geometrie – rýsování, značení, měření úseček 

 Sčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 

 Tělesa 
 

 

 Lidké tělo 

 Zdraví a nemoc 

 Osobní bezpečí, ochrana člověka v mimořádných situacích 
 

 

 Opakování probrané slovní zásoby  

 Dokončení Unit 4 – It’s magic! – předložky in, on, under, čísla 16 – 20, místnosti, nábytek 

 Opakování Unit 3 a 4 
 
 

Domácí 
úkoly 

Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Dbát na přípravu rýsovacích 
potřeb (ořezaná tužka, pravítko). 

Pravidelné hlasité čtení a procvičování pamětného počítání do 20. 
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Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz  

 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

