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Informace 

• 6. – 8. 12. hybridní výuka – děti s pedagogickým dozorem ve škole, paní učitelka online 

• 20. – 22. 12. ředitelské volno 

• 23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny 

• 3. 1. 2022 nástup do školy v novém roce                                          

Akce, 
pomůcky 

• ÚTERÝ 7. 12. plavecký výcvik jako obvykle 

• STŘEDA 8. 12. mimořádný Plavecký výcvik – věci s sebou jako v úterý, časy jsou také 
stejné. Končíme tedy ve 12:45 v bazéně a ne ve škole!!!!! 

• PÁTEK 10. 12. „Vánoce v knihovně“ vánoční zvyky a tradice + představení Krajské 
vědecké knihovny. Sraz venku před vchodem do šatny v 7:45 hodin. V 7:50 odcházíme!!!! 
Vrátíme se před obědem. 

S sebou: batoh a v něm penál, roušku, čip, svačinu a pití. Oblečení dle počasí.  

• 15. 12. „Narozeninový den“ – v rámci prvouky a tématu „Rodina“ bude v naší třídě 
oslava narozenin všech dětí, které je mají o letních prázdninách. (Protože jim je líto, že 
je neslaví s námi ve škole.) Pokud chtějí, mohou donést pro ostatní dobrotu. 

• 17. 12. „Vánoce ve třídě“ - připomeneme si naše vánoční zvyky a tradice; S sebou 
přinést jablíčko + něco vánočního (třeba pohled, knížku, vánoční oblečení, ozdobu… 
Fantazii se meze nekladou.) 

• Nový pracovní sešit – děti dostanou nový pracovní sešit na český jazyk, prosím o jeho 
obalení. 

Učivo:   

 Čj 

 
M 

 
 

 

Prv 

 

        Aj 

• Samohlásky a dvojhlásky 

• Souhlásky tvrdé 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Oblékáme krychli 

• Počítáme do 50 

• Poznáváme znaménko „krát“ 

• Stavíme jeviště 
 

• Moje rodina 

• Vánoce 
 

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

• Unit 4 – test  

• Christmas 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Děkuji za kontrolu dětí při plnění domácích úkolů a vyplňování čtecí karty. Na vánoční 
prázdniny je tradičně reportérský deníček (Děti mají úžasné deníčky! A už do nich mají 
za úkol napsat k obrázku alespoň jednu větu.), čtení pro radost i trénink plynulého čtení 
a výběr básničky na recitační soutěž. Vše už znáte z loňska. Některé děti mají problém 
se něco naučit zpaměti, pomozte jim tedy včas s výběrem básničky i učením, ať mají „na 
trénink“ dostatek času. Děkuji. 

Přeji Vám krásný a klidný adventní čas. Helena Hanzalová 


