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Informace 

• 9. 11. – „vánoční fotografování“ pro zájemce – fotosady, kalendáře, hrnečky, magnetky… 

• 17. 11. – státní svátek 

• TRIÁDY - 15 minutová konzultace rodiče, žáka a učitele zaměřená zejména na individuální 
rozvoj a pokrok dítěte. Nabídku termínů, ze kterých si můžete vybírat a 
následně jeden z nich rezervovat, naleznete v nejbližších dnech na 
webových stránkách naší třídy.     

Triády budou probíhat ve dnech 23. 11., 24. 11., 25. 11. a 30. 11.     

                                                  

 

• Nadále musí děti nosit roušky ve společných prostorách (jídelna, šatna, chodby), ve třídě 
mohou být bez roušek. 

• Pokud děti nemohou cvičit či plavat, prosím o písemnou omluvenku. Pokud jdou místo 
plavání domů, mohou odejít v 11:30, když my vycházíme. 

Akce, 
pomůcky 

• 3. 11.  Festival dětského čtenářství v Krajské vědecké knihovně – beseda s panem 
spisovatelem Jiřím Žáčkem. Slabikáře či knihy k podpisu s sebou, také si děti mohou vzít 
kapesné, v knihovně budou stánky s knihami za zlevněné veletržní ceny. Vstupné 10,- Kč 
zaplatím z fondu. Sraz ve třídě, odcházíme během 3. vyučovací hodiny. Vrátíme se na oběd až 
kolem 13:00. S sebou: roušku, batoh, penál, domácí úkol, čtecí kartu, čip, pití, svačinu, knihy 
na podpis, oblečení do deště, kapesné 

• 5. 11. – beseda se spisovatelkou Lucií Seifertovou. Opět si děti mohou vzít peníze a knihy 
koupit. Nabídku jsem posílala v mailu. Proběhne ve škole. 

• 25.11. – Maják: preventivní program „Zdravé tělo“. Proběhne ve škole. 
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!!! V týdnu od 8. – 12. 11. budou zadány čtvrtletní písemné práce !!! 
 

• Věta – druhy vět; Pořadí vět v textu; Věta, slovo, slabika, hláska 

• Dělení slov na konci řádku 

• Dělení hlásek, samohlásky, dvojhlásky 

• Opis a přepis vět – pečlivý, úhledný, bezchybný 
 

• Rozdělujeme na části 

• Řešíme „kolikrát“ 

• Parketujeme; Oblékáme krychli 

• Počítáme do 38 

• Pamětné sčítání a odčítání do 30 – neustále procvičujeme 
 

• Dokončujeme centra Bezpečně do školy 

• Podzim – lesní plody a houby, podzim v sadu, na zahradě, u řeky 

• Moje rodina 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities, rooms; Unit 3 test 

• Unit 4 – „Transports and toys“ - dopravní prostředky, fast(er), slow(er), small(er), big(er) 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Prosím o důslednou kontrolu plnění úkolů dle zápisu ve čtecí kartě. Dále prosím o 
pravidelné hlasité čtení a dle potřeby druháčka i procvičování pamětného počítání do 
20. Objednala jsem malé pracovní sešity na procvičování počítání – klasické sloupečky 
příkladů, jeden za 30,- Kč. (Zaplatím z fondu.) Každou matematiku budeme chvilku „jen 
klasicky počítat“, děti dokáží úžasně vyřešit i složité úlohy, ale někdy příliš dlouho čekáme 
třeba na to, kolik je 7 + 5… Ale pevně věřím, že to do Vánoc společnými silami dopilujeme 

k dokonalosti. 😊.  

Přeji Vám krásné listopadové dny a hlavně pevné zdraví. Helena Hanzalová 


