Milý Járo,
Máš za sebou první rok školy. Naučil jsi se číst. Přečetl
jsi: knížky z Edice tetičky Češtinky (Nemocnice, Vánoce,
Hory, Mikuláš, Velikonoce, Koťátko, U babičky, Budeme mít
miminko, Pálení čarodějnic)
Zvířátka – Eva Horáková
Pirátské příhody – Julia Boehmelová, Christian Zimmer
Příběhy rytířů a jejich hrady – Radana Sedláčková
Dědo ty jsi indián – Lenka Rožnovská
A máš rozečtenou knížku od Věry Rojové: Jóga, hry
a pohádky
Naučil ses psát psacím písmem, ve tvaru písmen si nejsi
ještě úplně jistý. Zatím ještě nemáš všechna písmena
správně vysoká. Někdy píšeš čárku nad písmenem ze spoda
nahoru a ještě některá písmenka nesprávně napojíš. Určitě
hodně pomůže, když budeš psaní více trénovat.
Sčítáš i odčítáš velká čísla (řádově desetitisíce).
Zvládl jsi i přechod přes desítku. Někdy se sice trochu
zasekneš, ale umíš si poradit a spočítat na prstech.
Začal jsi pracovat s násobilkou 2 a 3. Pracuješ správně
s pomůckami: zlaté destičky, červená tabulka a obchod.
Rozumíš, co znamená násobit a dělit. Občas, ale děláš
zbytečné chyby z nepozornosti. Je lepší počítat pomaleji
a správně.

Umíš měsíce, roční období, vyznáš se v hodinách. Učíš se
poznávat léčivé bylinky.
V angličtině ses naučil části těla, domácí zvířata, ZOO,
barvy, čísla a základní fráze (jak se jmenuješ, jak se
máš a pozdrav). Úspěšně jsi zvládl svou první slavnost
zkoušek.
Pomáhal jsi tátovi stavět ohradu pro ovečky, sázet
stromy, dělat beton. Sám si zasadil pažitku a petunii.
Vyrobil sis ze dřeva vesmírnou raketu a hudební nástroj.
Na capoeirře jsi získal žlutý pásek. Zvládáš dlouhé
výlety na kole.
Pilně jsi celý rok pracoval, i když se ti někdy moc
nechtělo. Bylo by moc príma, kdybys před spaním četl svým
bráškům pohádky a psal z výletů pohledy. Tak by sis
opakoval, co ses naučil, a přitom by sis užíval
prázdniny.
Přeji ti hezké prázdniny s brášky a malým štěňátkem.
Těším se po prázdninách na druhou třídu
Tvá paní učitelka

