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Pomůcky:
Prosím o kontrolu penálu a školní tašky. Nutně děti potřebují 3 ostře ořezané tužky a dvě funkční
pera, pastelky, nůžky, lepidlo, gumu, ořezávátko, pravítko. Chybějící pomůcky nás v hodinách
hodně zdržují. Děkuji za pomoc.
Společné čtení – téměř každé ráno začneme „Ranní chvilkou s knihou Velká medvědí pohádka“.
Každé pondělí před obědem čteme knihu Harry Potter. V pátek pak svou knihu s páťáky.
Vyjmenovaná slova po B, případně L. Procvičování doplňování i,í/y,ý.
Časování sloves – osoba, číslo, čas. Zájmena - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona.
Procvičování poznávání podstatných jmen a skloňování, určování rodu, čísla, pádu.
Sčítání a odčítání jednociferných i dvouciferných čísel v oboru do 100 zpaměti i písemně pod
sebou s přechodem desítky.
Počítání po stovkách a po desítkách do 1 000, čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose.
Porovnání čísel do 1 000. Zakrouhlování na desítky, na stovky.
Měření délky. Vlastnosti rovinných útvarů.
Jednotky hmotnosti (kg, g), objemu (l, dcl, ml), délky (km, m, dm, cm, mm).
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Unit 5 – What do lions eat? Lions eat meat. Food. Animals. Test Unit 5.
Moje skupina opět každou středu dostane domácí úkol.



Domácí úkoly budou stejně jako loni.  Prosím Vás o stálé podepisování domácích úkolů, o
jejich kontrolu.
Krásný nový rok plný pohody a šťastných chvil
Vám i dětem přeje Helena Hanzalová

-

Aj

Děkuji za krásný rok 2013 strávený s Vašimi bezvadnými dětmi i s Vámi.
Recitační soutěž – během měsíce ledna proběhne jako v minulých letech třídní kolo recitační
soutěže pro všechny naše třeťačky povinné. Šikovní recitátoři postoupí do kola školního, které
bude během února. Prosím Vás, pomozte dětem s výběrem pěkné dětské básničky nebo části
textu z dětského příběhu. Musí to být báseň nově naučená a odpovídat třeťáčkům.
Od prosince vybíráme 400,- korun do třídního fondu. Prosím o doplacení.
6. 1. Začátek vyučování v novém roce.
Hned na 7. 1. si donést svou knihu od Ježíška i Velkou medvědí pohádku.
8. 1. Den s knížkami - Kreslíme a představujeme svou knihu od Ježíška.
8. 1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
9. 1. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.
9. 1. Projektový den NÁPADY S ODPADY – DIVIZNA – sraz v 8:10 na školním dvoře. Vrátíme se
na tělocvik. S sebou: DÚ ze středy, penál, čip, sváču a pití. (50 Kč vezmu z třídního fondu)
17. 1. Zápis budoucích prvňáčků ze spádového obvodu školy.
23. 1. Zápis budoucích prvňáčků pro ostatní uchazeče.
30. 1. Předání Výpisu z Vysvědčení během čtvrté vyučovací hodiny.
31. 1. Pololetní prázdniny.

Čistíme svět - třídíme odpad, koloběh odpadu, šetříme vodou.
Věci kolem nás – od přírodniny k výrobku. Výrobky z vytříděného odpadu, recyklace.
Čas, hmotnost, objem, teplota.
Každý den píšeme kraťoučké opakování z veškerého učiva Prvouky.
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