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Měsíční plán: I. B                                    Březen 2015 

Informace 

27. 3. Suplování rodičů  ( Kdo by byl ochoten oživit výuku? Kontaktujte, prosím, třídního 
učitele.) 
 
Předběžná informace: Škola v přírodě – Malá Skála, hotel Kavka, 8. – 12. 6. 2015, vybíráme 
zálohu 1 000 Kč do 20. 3. 
 
        

 

Akce, 
pomůcky 

4. 3. – Bruslíme a cvičíme s A -  Stylem ( odjezd do školy v 9:00 hod., návrat na oběd, děti budou 
oblečeny ve sportovním dle počasí, s sebou cv. úbor do tělocvičny, vše ostatní budou mít děti 
zapůjčeno ) Cena 50 Kč 
 
  6. 3. – Velikonoce v Galerii 1. C ( cena 20 Kč ) 
13. 3. – Velikonoce v Galerii 1. B ( cena 20 Kč ) 
                  

Učivo:  Čj 
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          Aj 

 

- Hlásky K, R, V, H, Š 
- Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik, krátké a dlouhé slabiky 
- Recitace básně 
- Dvojhlásky AU, OU  
- Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky 
- Opis a přepis slabik a slov, diktáty slabik a slov 
- Psaní malých i velkých psacích písmen 
 
 
 
- Slovní úlohy 
- Psaní číslic, porovnávání čísel (<, >, =), rozklad čísel 
- Numerace do 10 (sčítání, odčítání) s názorem dle potřeby 
- Základní geometrické obrazce (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec) 
- Sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes desítku 
 
 
- Orientace v čase: 
   roční období 
   kalendář – rok, měsíc, týden, den 
   režim dne 

 
 
  In the town, transport: 
- dopravní prostředky, pojmenování budov, slovesa pohybu 
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Domácí 
úkoly 

Denně číst 

Důsledná kontrola penálů 


