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Informace 

 5. 1. První školní den v roce 2015 

 14. 1. Den otevřených dveří o 10:00 do 15:00 

 15. 1. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků od 16:00 v jídelně školy 

 22. 1. Zápis 14:00 – 17:00 pro děti ze spádové oblasti 

 28. 1. Zápis 14:00 – 17: 00 pro ostatní uchazeče 

 29. 1. – Rozdání pololetního vysvědčení 

 30. 1. – Pololetní prázdniny  

 2. 2. – 8. 2. Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

     6. 1. Knížka od Ježíška nebo ta, kterou jsem přečetl(a) o Vánocích (knihu s sebou)                                       

    28.1. Zakončení plaveckého výcviku s posezením v pizzerii  

        Centra aktivit: Kalendář 

Učivo:   

Čj 
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 Shrnutí o samohláskách 

 Procvičování psaní ú ů u 

 Měkké a tvrdé souhlásky-vyvození 

 Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Slohová cvičení (kouzelná slova) 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování) 

 Pololetní písemná práce (v týdnu od 12.1. do 16.1.) 
 

 Opakujeme - 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 s přechodem desítek 

 Pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu 

 Geometrie – jednotky délky 

 Pololetní práce (v týdnu od 12.1. do 16.1.)  
 

 

 Místo, kde žijeme 

 Soužití lidí, chování lidí  

 Slunovrat 

 Pololetní práce (v týdnu od 12.1. do 16.1.) 
 
 

 Unit 3  
 

 

Domácí 
úkoly 
 

O prázdninách se děti měly naučit zpaměti říkanku o tvrdých souhláskách (učebnice ČJ – 
oranžová – str.46) 
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Nadále platí denně číst pod dozorem, kousek čtěte i společně, výrazně, hlasitě. Děkuji.   

 

Přeji všem příjemné vykročení do roku 2015. 

                                                                                 Lucie Kajínková                                                

   


