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CO NÁS ČEKÁ V LEDNU?
6.1., 13.1., 20.1., 27.1. – Solná jeskyně Medvědi
10.1., 17.1., 24.1. – Solná jeskyně Zajíci
13.1. Kočičky a Zajíci - Projektový den se včelařem
15.1. Zajíci - Projektový den 1. pomoc
16.1. Medvědi – Projektový den 1. pomoc
27.1. Pejskové a Medvědi - Pololetní dostaveníčko (ukázka vzdělávací
práce s dětmi)
28.1. Zajíci a Kočky- Pololetní dostaveníčko (ukázka vzdělávací práce
s dětmi)
31.1. Školní pololetní prázdniny (prosíme o informaci o docházce Vašeho
dítěte)

ykčičoK

!0202 kor ývon ýntsatŠ
.ilamuokzorp denh emsj éretk ,ůkrád hcýnsárk utsuops
mekčemorts dop lahcen kešížeJ .ínepuotsyv ínčonáv
an ykčenat s ěnsíp es yličuan a ívorkuc tejárkyv ,untaš
tibodzyv ylhits ohot itěD .ávýbz ětšej end ohérdětŠ od
mán usač kilok ,ilatíčop a ykčerád eřádnelak ohíntnevda
z emsj ilahat ,edjiřp kešížeJ ydk ,ilěděv mohcybA .econáV
an tavovarpiřp es emsj ilhom ,lsendoen ohokin treč mán
žydK .ukčinsíp az uněmdo ilad metěd ířetk ,ykíncomop
ohej s ešálukiM ylatíviřP .onlpan cenisorp yližu is ykčičoK

évoksjeP

.kor ývon ýntsaťŠ máV emejeřp a tavídop ilšiřp
sán an es oc ,mešv ilavokědop idár ékat mohcyb otmíT
.ínezesop ínčonáv an ečidor orp ínepuotsyv éktárk
ylivarpiřp itěd is rěváz aN .dopa ývokuobolk ,ývolýrb
,ývoláš :dalkířpan okaj ynd ékcitamét ylezávorp sán
eclokš ev utnevda mehěB .ukčizls ina linoruen odkin
ežotorp ,énčetats uosj kaj ylazáku itěd ydk ,melědna
a metreč s ulops šálukiM latívaz mán k motoP
.ívorkuc tcép ylešuokzyv itěd is ecísěm uktáčaz aN
.cenisorp ýnlezuok omířp yližorp ůksjeP ydířt ez itěD
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icdívdeM

.dár ám sán
kešížeJ..…éééééj..…aklídan avokšížeJ alakeč ej žu kaP .tičivcan
omsáp ínčonáv élec a ínezesop ínčonáv an margorp telsymyv
metěd olad ela ecárp cívjeN .ydelok ínčonáv ékseč ylibíl
mij es cívjen ela ,ěnsíp ínčonáv hcijej ylahcuolsop ,hcímez
hcýnij v ívals econáV es kaj ,es ylěděvzoD .mínářp mývs es
akšížeJ orp sipod ylasp ěmjeřzomas a ,ékzílb évs orp ykčerád a
akčínářp ínčonáv ylěbáryv ékaT .ítsěmán an ěmorts mínčonáv
méklev an a ecnebuoR v ěvatsýv ínčonáv an tavídop es ylyb
,ívorkuc ínčonáv élěvks ylěbáryv ěnčelopS .econáV an yvarpířp
ylavížu nej is žu motop a oldapod eřbod ešV .olěthcen
umokin es eltyp ohéksvotreč od a ylěm uhcort hcartS
.ešálukiM a alědna ,ůtreč dohcířp an ylavovarpiřp es evrpjeN
.ylavížu ěnmarán sač íntnevda is ůkdívdeM ydířt ez itěD

évokčíjaZ

. jej is emsj iližu ,ýnsárk com a ínčonáv aktárkz
lyb cenisorP .kecůmop hcýnzůr a kečarh – ůkrád ukdámorh
uondářop ilivejbo motop mekmorts doP .akímaS do morts
ýnsárk ilibodzo imin s ěnčelops a iličuan es oc ,mij ildevdeřp
,ečidor ilavzop undýt míndelsop V .ůkčemorts hcýnebodzo
ecdílhorp a vatsýv hcínčonáv hcešv ěvětšván k icíjaZ iližuyv
ykzáhcorP .tsodar uoklev ilěm évokčeděd a ykčibaB .ykčerád
a akčínářp yladeřp itěd ínepuotsyv oP .yroines ilišětop yba
,ecivošeloK vomoD ilivítšvan memsáp mýktárk S .ykčinsáb
es iliču a iličnat ,ilavípz ,ukžínk ínčonáv uolec iltečeřp
,udířt ilibodzyv ,ecaroked iliboryv ,uvarpýv uoksšálukiM
ilatíviřp ,ívorkuc ilkeP .econáV an mínešět a uovarpířp
utnevda ubod uolec ilivárts icíjaZ .econáV = cenisorP
😊

Úkol na měsíc leden
Pomoc najít sněhulákovi cestu do chaloupky.

Jméno:............................................................Třída:...............................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 30.1.
Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

