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ČESKÝ JAZYK
cíl:

Správně seřadím
obrázkovou osnovu podle

příběhu.

Oddělím správně slova ve
větách.

čtení: V říši
pohádek(Perníková

chaloupka)- pořadí příběhu,
porozumění textu-dosazení

správného slova do věty.

psaní:malé psací t,s,š,i

Hry se slovy ve větách.

PS 2.díl (po str.15).

Hrajeme si ve škole i doma
(str.74-75).

Písanka 1.díl, str.3-6

MATEMATIKA
cíle:

Vypočítám bezchybně 10
příkladů na + a – do 15ti.

Samostatně vyřeším 3
příklady na krokování.

Počítáme do 17.

Tvoříme stavbičky podle
zadání, krokujeme,

doplňujeme sousední čísla

2.díl PS po str. 23.

Matematické hry, počítání s
kartami, fazolkami.

NÁŠ SVĚT
cíle:

Řeknu, které masky patří do
masopustního průvodu.

Znám důležitá telefonní
čísla (112, 158, 155, 150).

Masopust, karneval.

První pomoc.

Povídání o masopustu,
tradice, zvyky, povídání o

maskách.

Beseda se zdravotníkem.

CO NÁS V TÝDNU ČEKÁ NAVÍC:
- Ve středu 23.2 nás ve třídě poctí návštěvou rodič-zdravotník a seznámí děti se

základy první pomoci. Otevřeme tak téma lidského těla a zdraví.

- Ve čtvrtek 24.2 vyrazíme na lesní den. Mimo jiné oslavíme narozeniny
únorových dětí. Sebou batůžek, svačinu, pití, vhodné oblečení na ven, ponožkové
maňásky.

- V pátek 25.2 jedeme poprvé plavat.

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PLAVÁNÍM:
V pátek nás čeká 1. z pěti dvouhodinových lekcí plavání. Tento den bude probíhat vždy
následovně: První dvě hodiny se budeme učit (ČJ a M), nasvačíme se a pak vyrazíme
autobusem na bazén. Návrat zpět očekáváme kolem 13.hodiny, pak děti ještě půjdou
na oběd. Počítejte tedy po dobu plaveckého výcviku s pozdějším odchodem ze školy v
tento den, pokud dítě nejde do družiny.



Co sebou potřebují děti na bezén: asi je Vám to jasné, ale pro jistotu píši obvyklý
seznam a pár doporučení: do batůžku či nějaké tašky plavky, ručník, popřípadě boty k
bazénu, osvědčují se plavecké ponožky jako řešení při bradavicích nebo i jako prevence
proti nim. Holky si mohou vzít hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a
gumičku na stažení vlasů (snadnější vysoušení, vlasy pod čepicí nejsou tolik mokré).

Do pátku potřebuji do plavání také od Vás vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti – děti
jej dostanou vytištěné v pondělí, pro případ ztráty přiložím i do edookitu přílohou.

Po dobu plaveckého výcviku bude přechodná změna rozvrhu hodin(nebude v edootiku) –
největší změnou je přesun angličtiny (týká se tedy dětí, které mají tento vyučovací
předmět) z pátku na úterní pátou vyučovací hodinu. Proto tedy bude mít většina dětí v
úterý pátou vyučovací hodinu. Další změnu jsem již předesílala, týká se hodin tělocviku.
Doposud máme celkem 3 hodiny TV, protože plavání zabere 2 z nich, budeme mít po
dobu plavání oficiálně pouze hodinu týdně, a to v pondělí. Budeme však mívat lesní dny,
někdy vyběhneme za venkovním učením na školní zahradu, takže zejména pohybu na
čerstvém vzduchu budou mít děti dostatek. Konkrétní rozvrh se změnami Vám zašlu v
příštím týdnu edookitem.

Hezké dny přeje  Jana Šnévajsová


