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 4. 12. – jednání výboru SRPDŠ od 16:30 hod. v učebně jazyků – 1. patro hlavní budovy 

 4. 12. – Vánoční focení pro zájemce, kteří vyplnili nezávaznou objednávku 

 14. 12. – Vánoční zpívání Mravenečků v kostele Na Perštýně – začátek v 16:00 hod.  

 17. 12. – Vánoční koncert pěveckých sborů v PKO (Mravenečci) – začátek v 17:00 hod. – 
podrobné informace obdrží rodiče od paní učitelky Machartové 

 23. 12. – 3. 1. – Vánoční prázdniny – ve škole se sejdeme v pondělí 6. 1. 2014 

 2. 12. – otevíráme náš třídní adventní kalendář (děkuji všem rodičům za přípravu drobných 
dárků). 

 3. 12. – prosíme, aby si každý donesl do školy čajovou svíčku 

 5. 12. – den s čerty – ve čtvrtek přijdeme do školy v převleku čerta a překvapíme toho 
skutečného, jestli za námi do třídy dorazí   

 9. 12. – ať si každý přinese skleničku od přesnídávky (omytou bez etiket) či jinou malou 
skleničku se šroubovacím víčkem + třpytky (= glitry – ty nejdrobnější, práškové – bílé či 
stříbrné) 

 19. 12. – projektový den Vánoce – podrobnosti napíšeme do notýsků 

 20. 12. – Vánoční večerní prohlídka ZOO – nabízím nepovinnou akci pro zájemce. Zájemci 
z řad rodičů, prarodičů, mladších i starších sourozenců jsou na akci vítáni také. Sraz v 17:00 
u vchodu do ZOO. Děti do 15 let, které do ZOO přinesou nové či nepoužité školní potřeby 
pro sirotky z Burkiny Faso (projekt Pomozme budoucnosti), mohou vstoupit na tuto akci 
zdarma. 

 
 Vyvození písmen T, J, Y  

o Slabikář – úvod – procvičení probraných písmen a slabik  
o Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik  
o Rozpoznávání rozdílů  
o Čtení slabik a slov z nich 
o Rozlišování hlásky na začátku slova  
o Nácvik psacích písmen  
o Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  

 

o Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před  
o Číselná řada 1 – 10  
o Numerace do 10, sčítání a odčítání v oboru  
o Číselná osa  
o Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník  

 

o Dopravní výchova – chodec  
o Zdravý životní styl – sestavování zdravého jídelníčku  
o Zvířátka – příprava na zimu  
o Vánoce – zvyky, tradice 

 

o Days of the week – dny v týdnu  
o A Christmas Tree 

 

 DÚ pro rodiče – poproste prosím Ježíška, aby všechny děti nalezly pod stromečkem knížku 

 Každý den od pondělí do čtvrtka mají děti písemný domácí úkol. Věnujte prosím i několik 
minut čtení.   

 Posílám na výběr tři básně, děti se jednu naučí během prosince. Kdo bude připraven, sám se 
přihlásí. Básně jsou uvedeny na další stránce. 
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VÁNOČNÍ STROMEK    ZIMNÍ VZKAZ 
Miroslav Florian     Rudolf Matys 

 

Stromku, pojď už dál,     Už je zima, už je zima, 

zmrzneš na té pavlači,    vzkazuje nám morseovkou rýma. 

ať jsi jedle, nebo smrček,    Ještě přišel jeden vzkaz: 

ať jsi sebemenší skrček,    Okno kvete. Podpis: mráz. 

jen pojď dál, jsi král      

jasanů i akátů,      Telegramy plné hrůzy! 

lip ve vonném brokátu -    Vrány čtou je na své schůzi: 

ze všech stromů země zdejší    „To je toho! Kráky, krák! 

budeš večer nejkrásnější,    To ví každý sněhulák!“ 

ze všech, ze všech nejsladší! 

 

ZIMA TOHO NASLIBOVALA 

Milena Lukešová 

 
Nejdřív prosinec: 
Ó prosím, prosím, 
co si račte přát? 
Sněhový hrad? 
Ten s vysokánskou věží, ze které ve dne v noci sněží? 
 
Pak leden: 
Nebo raději jiskřivý zámek z ledu? 
Takový levou rukou svedu.  
 
A je tu únor. 
Sem tam vločky plaší.  
To lhářce zimě  
od pusy se práší.                     

Poznámky 

 V letošním školním roce budou třídní schůzky pouze dvakrát. Ty další budou v březnu. 
Můžete přijít na konzultaci dříve kdykoli po domluvě – hlavně ohledně správného nácviku 
čtení. Zájemce prosím o předchozí domluvení termínu. 

 

 Užijte si s dětmi Vánoce, v novém roce přeji pohodu, klid a úspěch v osobním i pracovním 
životě.  

Aleš Dlouhý 


