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Informace  4. – 8. 3. 2019 – JARNÍ PRÁZDNINY 

Akce, 
pomůcky 

14. 3. - „Malý zdravotník“ – vzdělávací akce na TUL (8:30 – 9:30) 
29. 3. – Burza knih na 1. stupni ( Prvňáci mají možnost zakoupení použitých knih od starších dětí 
z naší školy. Ceny knih se budou pohybovat od 10 do 50 Kč.) 
 
Centra aktivit: Režim dne - čas 
 
Pomůcky:   
Každodenní kontrola penálu 
Rozečtená kniha do půlené hodiny ČJ 

Učivo:   
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři 
 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři 
 Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny 
 Vyvození hlásek a písmen „ Š, C, Č“ 
 Psaní psacích tvarů malých a velkých písmen, psaní slabik a slov 
 Opis, přepis a diktát  

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání  
 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání 
 Matematická prostředí (Krokování,  Schody, Hadi, Vláčky, Autobus, Neposedové, Trojice) 
 Geometrie – stavby, dřívka, parkety, překládání papíru (origami), hledání cest, bludiště 
 Stavby podle plánu, modelování a přeměna těles, záznam plánu stavby. 
 Orientace v čase - hodiny 

 
 Lidé a společnost 
 Jaro, znaky jara 
 Orientace v čase – rok, roční období, měsíce, dny, hodiny 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Feelings. How are you? I´m… 

Domácí 
úkoly 

 – Odevzdat vybarvený čtecí list za únor. 

Děti mají možnost přinést ukázat knihu, kterou už samostatně přečetly a převyprávět nám její 
obsah. Doporučuji knihy z řad pro začínající čtenáře. Např. z těchto nakladatelství: 

https://www.thovtknihy.net/thovti-shop 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/prvni-cteni/ 

                              

Přeji Vám krásné jarní dny 

Šárka Bartošová 
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