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Informace 

 2. 2. – 8. 2. Jarní prázdniny 

 9. 2. První den ve škole po jarních prázdninách 
 

 Od konce února bude každý čtvrtek (druhou vyučovací hodinu) do naší třídy chodit rodilý 
mluvčí a tato hodina bude v angličtině.  
 

 Důležité sdělení pro rodiče: Vstup do budovy je pouze po cestičce kolem hlavní budovy  
školy. 

Akce, 
pomůcky 

 9. – 13. 2. – třídní kolo recitační soutěže 
 

 18. 2.  od 14.00 hod. -školní kolo recitační soutěže (platí pro vybrané žáky z třídního kola) 
 

 Centra aktivit – Hospodářská zvířata (Od 12.2. budou děti potřebovat – 1 pánskou (popř. 
větší dámskou) ponožku - šedou, černou, hnědou, bílou, nebo v těchto barvách žíhanou, 
dále spíše rovný klacek (popř. dřevěnou tyčku) o délce cca 80 cm a průměru cca 1 – 2 cm a 
jehlu na šití) Věřím, že se všem podaří opatřit. 
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 Měkké a tvrdé souhlásky  
               Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Slohová cvičení (vyprávění podle obrázků) 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování) 

 Názvy osob, zvířat a věcí 
 

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 s přechodem přes desítku  

 Porovnávání dvojciferných čísel, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání  

 Pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu 

 Orientace v čase – měření času 

 Měření délky-milimetr, centimetr 
 

 
Zimní radovánky 
Řešení nebezpečných situací 
Chování v tramvaji a ohleduplnost. 
 

          
Unit 4- It´s magic- číslovky 1-20, slovní zásoba-místnosti, nábytek, předložky v, na, pod. 
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Domácí 
úkoly 
 
 
 
 

Dobrovolný domácí úkol na prázdniny – Naučit se zpaměti přednášet báseň, která má alespoň 5 
slok. Místo básně může být i próza. 

 

- ponožka, klacek a jehla – na CA 

Přeji všem mnoho pěkných zážitků na sněhu.                                                         Lucie Kajínková 


