
  

DUHOVKA 2020 (září - prosinec)

ZÁŘÍ

Ve třídě už čeká 
duhová konvička na 
čaj a šálky – až 
přijdeme z lesíka, kde 
se nejraději učíme, 
budeme se chtít 
zahřát, na čaj se 
těšíme.



  

V 1. třídě se všichni ti, kdo loni chodili,
 písmenka poctivě učili a tak dopis na uvítanou 

a pasování na čtenáře, bylo prima, 
nové kamarády to taky zajímá.



  

Scházíme se hned po ránu venku, 
dokud nám sluníčko hřeje

 a počasí přeje.



  

Pozorujeme a tvoříme ze všeho,
 co je kolem nás, máme na to 

správný čas.



  

Virus si dál prázdniny, 
ale už je prý zas tady, 
snad si naše imunita,

bude vědět rady.



  

Venku si hrajeme a tvoříme 
i doma se ale učíme.



  

Více, méně – počítáme se vším 
kolem sebe, žaludy se hodí,

zatím nás nezebe.



  

Skáčeme, chodíme, běháme.
Přeházená čísla ? 
Zmást se nedáme.



  

Dědeček nás pozval na návštěvu, 
dělali jsme mošt a prohlíželi včelu.



  

Obrázky a kreslení je prima. Čáp 
a dvojka? Tak to nás dost zajímá.



  

Narozeniny se slavit musí, ale ať si 
s rouškou někdo kousat zkusí.



  

Zůstali jsme doma – do školy 
nesmíme. Tak jen přes obrazovku 

společně tvoříme.



  

Kolem nás je mnoho k učení, šípek 
a lístek se i v psací B lehce promění



  

I s rodiči doma, venku počítáme, to 
je super, že takové skvělé máme:-)



  

Samozřejmě si vše zapisujeme, 
příklady do myšlenkové mapy 

schovejme.



  

Někdo zase moc rád maluje 
a maminka s taťkou vše zapisuje.



  

Jiný radši píše a papír má rád,
s barvičkami baví ho si hrát.



  

I počítač jsme si užili, 
poctivě jsme u něj cvičili.



  

Do sešitů píšem také rádi, 
řádky jsou už naši kamarádi.



  

Kreslíme si, aby ruka byla hbitá, 
ta pohádka byla na míru jí šitá.



  

S rodiči vznikají i první slova,
ve škole si přečteme je znova.



  

Trénujeme doma psaní i skládání obálky, 
dopis letí k paní učitelce do schránky.



  

A že dopisů přišlo – to vám byla 
kupa, z odepisování, 

bolela mne ruka.



  

Pak nás konečně do školy pustili
 a tak jsem si oslavu  hned užili.



  

Bukvice tu na nás počkaly,
dělit jsme je hnedle začali.



  

Psaní, čtení a luštění střídali oslavy,
každému jsme pěkně popřáli.



  

V lese začíná být mrazivo a my 
skládáme úhlopříčky naživo.



  

Další oslavenec dortík svůj dnes dostal 
a každý mu k tomu pěkně popřál.



  

Narozeniny, když není škola ?
No tak to si o nápravu volá:-)



  

Dneska už je venku velká zima,
vylepšíme si skříň, to je taky prima.



  

Advent je tu, 
kalendář s hádankami čeká,

 první svíčka hoří a radost je velká.



  

Anděl nám nadílku v košíku přinesl,
v bříšku si většinu každý domů nesl.



  

A co bude dál ?

Napiš přání,
co by sis v novém roce přál :-)
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