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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT
ROČNÍ OBDOBÍ, MĚSÍCE V ROCE, VÝROBA KALENDÁŘE NA ROK 

2021POJMENUJI ROČNÍ OBDOBÍ A MĚSÍCE V ROCE

HLÍDÁM SI SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 23-24

ODPOVÍM NA OTÁZKU: "WHAT'S THIS?"

SLOVÍČKA: IT'S A CAR, A DOLL, A GUITAR, A PLANE, A TRAIN, A 

DRUM. 

CÍL

  Týdenní plán

    7.12. - 11.12.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 59-65

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 46, 48

ČESKÝ JAZYK

ČTU DOMA KAŽDÝ DEN

SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 8 BEZ CHYBY PRACOVNÍ SEŠIT STR. 46-48

DOPLNÍM PRVNÍ A POSLEDNÍ PÍSMENO VE SLOVĚ
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Televizní vysílání bude tentokrát na libovolné téma - děti si vyberou, o čem chtějí vysílat, napíší 1 větu a namalují obrázek. Vysílat budeme ve středu 9.12.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit.

Vážení rodiče, mám na Vás prosbu. Má někdo možnost dodat nám do třídy vánoční stromeček? Klidně i květináči nebo bez, je to jedno. Ozdobíme si ho a 

bude nám do Vánoc zdobit naši první třídu. Předem děkuji za spolupráci. 

V českém jazyce v rámci domácí přípravy na školu nadále čtěte. Můžete využít slova z pracovního sešitu nebo malované čtení např. v časopisu Sluníčko. Děti 

také dostávají domů ke čtení čtecí listy různé obtížnosti. Pokud byste měli pocit, že je pro ně list příliš nebo naopak málo obtížný, nebojte se ozvat. Mám 

různé varianty a dávám na výběr :-). Je opravdu nutné cvičit čtení každý den, aby byl vidět pokrok. Také můžete trénovat rozklad slov na hlásky (obrácené 

robotování). Začněte krátkými slovy na 4 písmena a postupně přidávejte. 

V anglickém jazyce se budeme nadále učit hračky. Pokud je to možné, děti si do Aj v pondělí přinesou svoji oblíbenou hračku. 

V úterý 22.12. budeme mít ve třídě VÁNOČNÍ BESÍDKU. Děti si mohou navzájem dávat dárky. Prosím, aby každý donesl jeden drobný dárek univerzální, který 

bude beze jména – ne drahý – max.50 Kč. 

V úterý budeme péct vánoční perníčky. Pokud máte doma vykrajovátko SRDCE a můžete ho zapůjčit, budeme rádi a v pořádku vrátíme :-). 

Srdečně Vás zveme na čertovskou stezku - viz. zpráva v Edookitu. 

Ve škole se nám poslední dobou hromadí oblečení a další věci, které ničí nejsou :-). Pokud Vám doma něco chybí, neváhejte se obrátit. 

V pondělí 21.12. vyrazíme na celý den do lesa nazdobit stromeček lesním zvířátkům. Děti budou mít vhodné oblečení a obutí na celé dopoledne venku, 

batůžek, svačinku, klíče+čip a nějaké dobroty pro lesní zvířátka např. mrkev, celer, kedluben, jablka, hrušky, slunečnicová či dýňová semínka, obilné klasy, 

kukuřici nebo klidně jen zrní. 
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