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Slabikář: do strany 25

PÍSANKA 2: str. 2,3

Sčítání a odčítání do 6, seznamování s s čísly 6-10

V úterý 8.1. půjdeme do knihovny. Při minulých setkáních dostaly děti průkazky na 

půjčování knih. Při minulé návštěvě si již někteří knihy půjčili a vrátit nebo prodloužit je 

musí do 10.1. Proto doporučuji, aby si děti přinesly knihy opět do školy na úterý 8.1. a 

budou je moci vrátit termínu. Předpokládám, že pokud má Vaše dítě s sebou průkazku, 

má od Vás svolení si knihy půjčovat.

 www.ekocentrumcb.cz

V pátek 21.12. budeme mít ve třídě vánoční dopoledne. Děti dostanou nějaké 

drobnosti, které jsem dostal v průběhu roku od Vás (pexeso, propisku apod.) Někteří z 

Vás ještě přinesli další věci. Moc děkuji. Po vylosování jste kupovali drobnosti pro 

spolužáka/spolužačku. Prosím zabalené je pošlete po dětech v pondělí nebo v úterý. V 

pátek mohou děti přinést trochu cukroví. 

Od ledna 2019 budeme chodit na bruslení. Doporučuji zajistit dětem brusle. Po dobu 

cca 8 týdnů bude tělocvik nahrazen bruslením, proto je účast povinná. Více informací 

dodám v dalších týdnech.

Na leden 2019 plánuji setkání rodičů s dětmi, nejlépe v nějaké herně. Budu rád, když 

přijdete.

O

Přeji Vám i Vašim dětem krásné Vánoce.

17.12. - 21.12. 2018
                            INFORMACE:

1.A
Ve čtvrtek proběhlo fotografování. Snímky by měly být k vyzvednutí ve středu 19.12. 

Pošlete prosím po dětech 270 Kč hotově. Kdo bude mít zaplaceno, fotografie dostane.

Ve středu 19.12. půjdeme do ekocentra Casiopeia, kde pro nás bude připraven 

program Od adventu do Vánoc . Tento den se nebudeme učit, dětem bude stačit batoh 

se svačinou. Sraz v 7:50 ve třídě. V 8:00 vyrážíme. Pokud někdo nestihne, prosím 

volejte, nebo pište SMS. Mé číslo máte. Cena bude 65 Kč + MHD (pokud má Vaše dítě 

průkazku na MHD, napište mi prosím, jinak všem koupím jízdenku). Peníze během 

ledna odečtu z Vašich účtů ve školním programu. Kdo ještě nemá peníze na školním 

účtu, prosím neprodleně doplňte. Děkuji. 

Téma: Zima
Číslo 7, pracovní sešit velký, str. 10,11
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UČIVO:
Tento týden budeme jen opakovat, žádné nové učivo

https://ekocentrumcb.cz/
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Kontrola DÚ - 3.1. 2019

SLABIKÁŘ, přečíst celou stranu 23 (alespoň dvakrát během týdne)

PÍSANKA 2. celá str. 1

PROCVIČOVACÍ SEŠIT 2. DÍL, celá strana 4, na straně 5 cv. A,B

ČJ
DOMÁCÍ ÚKOLY:

O

ÚKOLY SE NEBUDOU KONTROLOVAT

DOMÁCÍ ÚKOLY PŘES VÁNOCE - NEPOVINNÉ

DOMÁCÍ ÚKOLY PŘES VÁNOCE - POVINNÉ

Každý den číst, stačí 10 minut, klidně vícekrát za den.

PRACOVNÍ MODRÝ SEŠIT 1.DÍL (velký): dokončit celý sešit

M
PROCVIČOVACÍ SEŠIT 1. DÍL (malý): celá str. 18, 22,23,24

PÍSANKA (doplním během pondělí 17.12.)

Každý den napsat pár řádků, čerpejte z písanky 1.

Tyto úkoly jsou pouze pro vaši potřebu. Pokud budete potřebovat dát dětem práci, 

využijte těchto zadání. Zde jsou vypsané strany v pracovních sešitech, které již 

nebudeme při vyučování vyplňovat. Děti si je mohou vyplnit nejen přes Vánoce, ale také 

kdykoliv jindy. To nechávám na Vás.

PRACOVNÍ ZELENÝ SEŠIT 2. DÍL (velký): celá strana 4


