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Prosíme, do budovy choďte hlavní branou a kolem školy po cestičce (ne přes parkoviště)
Dále prosíme, aby nikdo neparkoval na žulových kostkách určených ke snížení rychlosti před
budovou školy.

6. 2. – Den hraček - Muzeum hraček v Jablonci nad Nisou (s sebou 2 přestupné lístky do
Jablonce nad Nisou + 25,- Kč,- vstupné do muzea), v muzeu jsou hračky našich rodičů a
prarodičů http://www.muzeum-hracek-jablonec.cz/cz/o-muzeu/, vyjdeme před 9:00 ze
školy, návrat kolem 12:00 na oběd.
Děti si mohou ráno donést svoji oblíbenou hračku, představí ji. S sebou do batohu – jídlo,
pití, 2 lístky, na vstupné – mohou nosit i dříve (děti po Vánocích začaly nosit do školy
hračky – tímto mají možnost a poté už je budou nechávat doma).
Centra aktivit: Objevujeme plasty
11. 2. Pohádkový les (projektový den 2. stupně- děti ze 6. tříd budou pro prvňáčky hrát
pohádky)
12. 2. Školní kolo v recitaci (básničku už hodně dětí předneslo, do školního kola
vybereme společně s dětmi 1-2 žáky.
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Slabikář –– procvičení písmen D, K, R(na str. 27 ve Sl. jsou slova na
rozečtení, ještě slovíčka v příloze PS)
Vyvození písmene y, d – dokončení písanky č. 1, druhý díl písanky
Přepis, opis jednoduchých slov
Čtení jednoduchých vět
Rozlišování hlásky a slabiky na začátku a na konci slova
Diktát slov
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky
Jednoduché slovní úlohy – jejich zápis a tvoření odpovědi
Číselná řada 1 – 15
Numerace do 15, sčítání a odčítání v oboru
Obrázky podle osy souměrnosti
Číselná osa
Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník



Polámal se mraveneček – první pomoc
Věci kolem nás





The Human Body
Simon says – a game
My Family



6. 2. Donést oblíbenou hračku (pokud možno, ne drahou, ne tablety apod.) O hračce si
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připraví 1-2 hezké věty.
Do center donést dno od plastové lahve, kdo máte doma zbytky barev na sklo. Něco málo
mám (ale nestačí) – co nejdříve, 4. 2. začínáme centra.
V penálu – nůžky, malé lepidlo, malé pravítko, ořezané tužky a pastelky, obalené sešity.
Děkuji
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