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Český jazyk Písmeno K, Š – Slabikář 1 str. 36-41. Písmeno  p, t– Písanka 1 str. 32-36.
TV vysílání si zadáme v průběhu týdne – zapojíme se do soutěže nakladatelství Albatros (má 70. výročí), takže budou doma děti pátrat
po odpovědích na úkoly ze soutěže.

Matematika Opakujeme – Matematika 1 str. 61-64 (doplnění všech cvičení). Počítáme do 12 – Matematika 2 str. 5-9.

Náš svět Pozorování – dle počasí (pokusy s mrazem, sněhem…). Dny v týdnu, měsíce.

Anglický jazyk Jak se cítíme (happy, sad.…), písnička If you´re happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Informace pro 
rodiče

          Milí rodiče,
     blíží se konec pololetí a tentokrát se toho nakumulovalo hodně:
     Ještě ohledně plavání – od února po dobu plaveckého výcviku nebude bývat tělesná výchova (ta proběhne právě v bazénu), místo 
těchto hodin bude výuka ostatních předmětů. Dále bude po tuto dobu také přesunuta hodina anglického jazyka – bude vždy v úterý 
čtvrtou hodinu.
     Více než polovina dětí z naší třídy chodí na gymnastiku (ve středu pátou vyučovací hodinu). Bohužel bude od dalšího pololetí tento 
kroužek zrušen – z časových a také z personálních důvodů. (V případě naší třídy teď tři měsíce budeme v čase kroužku na plavání a 
kroužky končí na konci května.)
     V pátek 25.1. bude druhá lekce „Zdravých zubů“ (během vyučování).
     29.1. a 4.2. bude lyžování na Fajtově kopci - pro přihlášené děti. Ostatní čeká běžná výuka.
     Ve středu 30.1. pořádá žákovský parlament „Pyžamový den“. V tento den mají přijít všichni v pyžamu (můžou i neučesaní a 
„nevyzubení“ :-)), je možno si přinést i další spací propriety (plyšáka, polštář, knížku...). Část dne se doufejme budeme učit. V rámci 
tohoto dne proběhne i představení „Peřiny“ - dětská operetka. I tu shlédneme v pyžamech. Na představení budeme vybírat vstupné 
60,- Kč. Bude také žákovská prezentace o pořadu Večerníček + ukázky, školní soutěž o nejlepší pyžamový model.
     Ve čtvrtek 31.1. je běžná výuka do 12:50. V tento den dostanou děti i pololetní vysvědčení, to si necháváte pak doma.
     V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny.
     Aby toho vybírání peněz nebylo málo, je potřeba také zakoupit papírové utěrky do tříd – budeme vybírat od každého 30,- Kč.
     Některé děti již píší perem – je jich zatím pár, postupně budou „povolení“ dostávat další – ti, kteří už mají ruku jakž takž uvolněnou 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


a písmo mají upravené. Pokud jste pero ještě nepořizovali, zatím jistě postačí mít v pohotovosti Tornádo, které dostali všichni 
na začátku školního roku. Jestli se rozhodujete o koupi jiného, doporučuji zajít do obchodu i s dítětem a nechat ho zkusit, jak které 
padne do ruky a vybrat něco společně. V každém případě ať je to pero inkoustové + ev. zmizík k tomu. Tzv. „gumovací pero“ 
se doporučuje nejdříve ve třetí třídě.
     Zkusíme zavést pravidelné diktáty (vždy ve čtvrtek) a matematické desetiminutovky (úterky). V případě chyb bude v sešitě 
předepsána oprava O. .: - poprosím, aby ji děti do dalšího diktátu či desetiminutovky měly udělanou.
                              Děkuji a přeji příjemné zimní dny!
                                                                                                               Hana Trtílková


