
6. TÝDEN - TŘÍDA MB 
10. – 14. října 2022 

Organizační záležitosti: 
 
Ve středu 12. 10. jdeme na Hranou prohlídku historickým městem k 765. výročí založení města Uh. 
Hradiště. Ráno se sejdeme normálně ve třídě, končíme podle rozvrhu a budeme se během dne i učit. 
Akce proběhne za každého počasí!  
 
Třeťáci - v pondělí 7.10. napíší test z matematiky na opakování počítání do 100 (+ - , slovní úlohy, 
závorky, porovnávání, číselná osa…) 
- v úterý 8/10 test z českého jazyka na psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách, párové 
souhlásky, abeceda, psaní u/ú/ů 
 
Druháci mají ve složkách opravený test z abecedy k nahlédnutí. Prosím vrátit zpět do školy 
v pondělí.  
 
Prváčci – připomínám, že by děti měly denně číst, stačí 10 soustředěných minut. Není nutné, aby už 
samostatně skládaly slova dohromady, s přečtením jim můžete pomoct vy. Děti ale musí umět 
slovo vyhláskovat a potom „přečíst“ podle toho, co slyšely od vás.  
Ukázka, jak by to mohlo vypadat. Například slovo KATKA: 
Dítě hláskuje: „K – A – T – K – A,“ a snaží se v duchu slovo složit. Pokud to nejde, rodič vysloví celé „KATKA“  a dítě to 
zopakuje. Pak znovu dítě vyhláskuje slovo KATKA, doprovází to ukazováním na jednotlivá písmena, a hned potom vysloví 
celé slovo a doprovodí to pohybem prstu také přes celé slovo. Takto slovo KATKA může přečíst i vícekrát a ideální je, když 
si ho zkusí i napsat. Potom zkouší další slovo. Někdy během 10 minut přečtete třeba jen tři slova, ale to nevadí. Dbejte 
prosím na výraznou a správnou artikulaci především u samohlásek.  

 
Připomínám, že je stále možnost přihlásit děti do kroužku Angličtina hrou. Probíhá každé sudé 
pondělí u nás ve škole od 14 do 16 hodin. Lektorka: Kristýna Horáková. Pokud máte zájem, dejte 
vědět, vyzvedneme dětem přihlášku.  
 
Další termíny tripartit jsou na odkaze, který pošlu mailem.  
 
 
VÁNOČNÍ JARMARK/VÁNOČNÍ DÍLNIČKY - upřesnění 
Na webových stránkách třídy MB jsou fotky z předchozích vánočních dílniček, abyste měli představu, jak to 
vypadalo. Pokud nemůžete garantovat stoleček, ale rádi doma něco vyrábíte, můžete donést hotové výrobky i 
do školy. Termín letošních dílniček tříd MA, MB, MC je ve čtvrtek 1. prosince od 16 – 18 hodin. Vánoční jarmark, 
na kterém se budou výrobky prodávat, je v pátek 9. prosince 2022. Zisk z prodeje zůstává ve třídách a společně 
s dětmi pak debatujeme o nejlepším využití. Děkuju těm, kdo už se ozvali, že by stoleček připravili a rádi 
uvítáme ještě další garanty.  

 
 

Prostor pro další sdělení:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 

 


