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PROSÍM, dávejte doma občas dětem krátké diktáty. Je třeba trénovat psací písmo. 

Děkuji.

Fotografie a krátká videa z bruslení najdete na stránkách školy v naší galerii.

V pondělí 25.2. půjdeme do knihovny. Měli jsme jít minulý týden, ale nakonec jsme si 

vyměnili termíny s 1.B.

Téma: Lidské tělo

Pracovní sešit velký, str. 41 - 46

UČIVO:

Od pondělí 25.2. bude výuka od 8:00 (nikoliv od 8:10). Čas mezi 8:00 a 8:10 věnujeme 

četbě. (Děti si zvolí knihu z naší třídní knihovny nebo slabikář a věnují cca 10 min čtení. 

Děti si také mohou nosit svou vlastní knihu z domova a nespoléhat na třídní 

knihovničku.                                                                                                                                                                        

PROSÍM, aby byly všechny děti včas ve škole, aby si stihly před osmou hodinou 

připravit věci na výuku a v 8:00 jsme mohli začít. Děkuji.

25.2. - 1.3. 2019 1.A

ČJ

M

Písmeno B,b a Č,č

Slabikář: str. 56 - 61

písanka 2: str. 31 - 37

Opakování, sčítání a odčítání do 10

V minulém týdnu jsme začali používat týdenní plán i pro děti. Dohlédněte prosím, aby 

děti vyplňovaly hodnocení na konci týdne a měly plán připravený k odevzdání v 

pondělí ráno. Budu ho po dětech vyžadovat. Děkuji.

INFORMACE:

V poslední době přibývá dětí, které nemají připravené pomůcky na vyučování, hlavně 

tabulku a fixy.Tabulku používáme denně. Prosím o kontrolu, zda tyto pomůcky mají. 

Děkuji. 

Koupili jsme si do třídy tři nové deskové hry . Děti je mohou hrát nejen o přestávkách, 

ale mohou je používat při výuce jako vyplnění volného času mezi výukovými činnostmi. 

Pokud máte zájem si je půjčit na víkend domů, pište mi prosím do bakalářů.
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Kontrola DÚ - 4.3. 2019

ČJ

PÍSANKA 2. str. 31 (dů, dá, dy) / doporučuji pondělí

PÍSANKA 2. str. 33 (káva, ko, kolo) / doporučuji středa

KAŽDÝ DEN ALESPOŇ 10 MIN. ČÍST

PROCVIČOVACÍ SEŠIT VELKÝ, celá strana 46

PÍSANKA 2. str. 32 (Sa, Sam, Same) / doporučuji úterý

PÍSANKA 2. str. 35 -(om, on, ot, komín, konev, kotel) / doporučuji čtvrtek

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:


