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Měsíční plán: I. A Březen 2017 

Informace 

Milí rodiče, 
děkuji Vám za pomoc a spolupráci při vzorném splnění každodenních domácích úkolů a 
domácího učiva během uplynulých prázdnin. Je to opravdu potřebné a domácí příprava je na 
pokrocích prvňáčků velmi viditelná. 
 
Ve středu 1. března si uděláme Den v modré barvě. Děti mohou přijít ustrojené v modrém 
oblečení. 

Akce, 
pomůcky 

15. 3. Schůze výboru SRPDŠ – zástupci rodičů z naší třídy 

21. 3. Návštěva Severočeského muzea – „Na stole a u stolu“ od 10:00 hod. do 11:00 hod. – 
vstupné bude hrazeno z třídního fondu 

24. 3. Zdravotní služba, první pomoc – interaktivní program uskutečněný v naší škole „Když 
medvědům někdo stůně“ od 9:05 do 9:50 hod.  

31. 3. Celoškolní, celodopolední projektový den „Rodičovské suplování“ – na naší škole již 
tradiční a oblíbená akce dětmi i rodiči. Budeme rádi, když nás navštíví rodiče prvňáčků a 
představí nám svá zajímavá povolání. Už teď se těšíme na vaše vyprávění. 

Pomůcky:   

 V posledním týdnu v březnu si děti donesou malou krabičku (typově jako od 
pomazánkového másla) na sázení velikonočního osení. 

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 „Z, Ou, Au, H, Š“. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov. 
 Čtení s porozuměním. 
 Čtení z vánoční knihy pražských pověstí. 
 Dílny čtení – půlení hodiny – donesení vlastní čtené knihy. 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 16. 
 Aplikace početních operací v úlohách. 
 Orientujeme se v čase. 
 Sčítání tří čísel. 
 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.  

 
 Péče o zdraví, první pomoc. 
 Jaro – příroda a zvířata na jaře, znaky jara. 
 Hodiny - orientace 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Body parts. Monster maker.  
 Let´s eat. Drink and food. 

Domácí  Prosím o dohled na správné sezení u psaní a správný úchop tužky. Prvňáčci vědí a znají,. 
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úkoly  Možnost procvičování probraného učiva na 
www.rysava.websnadno.cz 
www.onlinecviceni.cz  

                                                                                                        S přáním teplého jara Šárka Bartošová 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

