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Český jazyk Procvičujeme rozklad slov na písmenka, co děti znají a sklad podle sluchu na celé slovo, uvolňujeme ruce před psaním, 

tvarujeme písmena, upevňujeme správný úchop tužky, pamětní zvládnutí básniček a říkanek spojujeme s pohybem. 

• Hrajeme si ve škole… s. 5-7 

• písmenkovým sešitem (prosím nosit každý den) 

• Začínáme číst a psát s. 12-15 

• Uvolňovací cviky … s. 1-3 

Anglický 
jazyk 

Představování. Hello. What's your name? My name is… I'm… 

Matematika Procvičujeme orientaci v prostoru, počet a rytmus, vztah rovnosti. 

• s. 6-10 

Náš svět Tvoříme si třídní pravidla, seznamujeme se s předmětem „prvouka“. 

Informace 

pro rodiče: 

Moji milí rodiče, první týden máme za sebou, já jsem si splnila svoje předsevzetí, už děti poznám a oslovím jménem. Začali 

jsme psát a kreslit do pracovních sešitů. Pokud bude úkol, budou mít děti u příslušní stránky, cvičení nebo kopie nakreslený 

domeček. Je vhodné s nimi každý den prolistovat všechny sešity, zeptat se na detaily ze školy: např.: Jak ses cítil/a v ranním 

kruhu? Jak se jmenují tvoji spolužáci v hnízdě? Vaše/naše děti jsou plné chuti pracovat, plnit úkoly, poznávat školu a být spolu, 

je to moc fajn pocit, být stále ve střehu a odpovídat na tisíce důležitých otázek. U některých dětí přetrvává nesprávný úchop 

tužky, žádám o spolupráci při nápravě, můžete se inspirovat např. http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/.  

Ve středu jsou společné třídní schůzky všech tříd. Naše první třídní schůzka už proběhla, další společnou plánuji ke konci září, 

pokud máte potřebu se mnou mluvit, můžete mě ráno zastihnout od osmi hodin ve třídě, což je obvyklý čas, kdy děti do třídy 

vstupují nebo si se mnou můžete sjednat schůzku na určitý termín.  
Básnička na druhý týden od Radka Malého: 
Aby v knížkách nevlád zmatek 
Bez konce a začátku, 
Evička si abecedu 
Celou sází do řádků. 
Emil na ni dává pozor, 
Dbá, ať vše je v pořádku, 

http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/


A když celou vysázeli, 
mají z písmen zahrádku: ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 


