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ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT TŘÍDĚNÍ ODPADU

VRÁTÍM SPRÁVNĚ NEPOSEDY DO PŘÍKLADŮ PRACOVNÍ SEŠIT STR. 59-61

ROZTŘÍDÍM ODPAD DO SPRÁVNÝCH KONTEJNERŮ

ČESKÝ JAZYK DODRŽUJI SPRÁVNÝ TVAR PÍSMENEK PÍSANKA STR. 1-4

ŘEKNU, JAKÉ ZVÍŘÁTKO JE  NA ŽIDLI, VE SKŘÍNI, V 

POSTELI

SLOVÍČKA: PŘEDLOŽKY ON/IN, A BOX, A CHAIR, A BED, A 

CUPBOARD. FRÁZE: WHERE IS…?

  Týdenní plán

    25.1. - 29.1.

PŘEDMĚT CÍL UČIVO
ROZEZNÁM MALÉ b A d. UŽ ČTEME A PÍŠEME SAMI STR. 8-11

ČTU SLABIKY O ČTYŘECH HLÁSKÁCH, POZNÁM MALÉ 

j A t SLABIKÁŘ STR. 9 - 13

SPRÁVNĚ ROZDĚLÍM VĚTU NA SLOVA HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 74-75
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Informace pro rodiče:

Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

Připomínám hromadu nepodepsaného oblečení. Pokud Vám doma chybí mikina, kalhoty či cokoliv jiného, přijďte se podívat. Bedna s nalezeným oblečením je 

umístěna za dveřmi současného vchodu do školy. 

Naši milí rodiče, děkujeme Vám za skvělou spolupráci v uplynulém pololetí a už se těšíme na další nové výzvy a zážitky s Vašimi dětmi. 

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

Milí rodiče, v příštím týdnu ve čtvrtek budeme rozdávat vysvědčení. Děti si přinesou pevnější složku, aby se jim nepomačkalo :-). Učení podle rozvrhu. V pátek 

jsou pololetní prázdniny. 

V pondělí 25.1. v 18.00 bude probíhat meet pro rodiče žáků, kteří čtou s paní učitelkou Verčou. Odkaz na připojení Vám pošlu přes Edookit. Řekneme si, jak s 

dětmi doma cvičit, jaké učebnice a pomůcky používat apod.. 

Děti už dostanou písanku, kde začnou psát písmenka psací abecedy. Téměř každý den budou mít za úkol dokončit stránku, kterou začneme ve škole. Prosím o 

dohled (alespoň zpočátku), aby si před psaním uvolnili ruku (cvičení znají ze školy), psali na uklizeném stole, u psaní správně seděli a hlídali si držení tužky. Budou 

psát VŽDY ořezanou tužkou. 

Od druhého pololetí tj. od 1. února bude každý pátek probíhat čtenářská dílna. Děti si přinesou knihy, které doma samy nebo s rodiči čtou. Budeme si je 

ukazovat a povídat si o nich. Též začnou probíhat centra aktivit.

Tématem Tv vysílání bude Co mám rád/a. Kritéria hodnocení:  jedna věta a obrázek. 

V anglickém jazyce budeme procvičovat https://bit.ly/38DJvnU  a poslouchat píseň https://supersimple.com/song/i-have-a-pet/
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