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Měsíční plán: I. A Duben 2017 

Informace 

V pátek 31. března nás navštívili maminky a tatínkové prvňáčků a s velkým zaujetím nám 
vyprávěli o jejich krásných a zajímavých povoláních. Děti jsou vždy pyšné na své rodiče.  
Děkuji Vám za příjemnou hodinku s Vámi a spolu s dětmi se těším opět na příští rok. 
Ve středu 5. dubna si uděláme Den v zelené barvě. Děti mohou přijít ustrojené v zeleném 
oblečení. 
13. dubna – Velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek 
14. dubna – Velký pátek 
17. dubna – Velikonoční pondělí 

Akce, 
pomůcky 

10. 4. Konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00 hodin. Vybíráme 300,- Kč na PD Praha. Prosím 
do předání do konce dubna. 

21. 4. od 10:10 do 11:30 hod. Burza knih v prostorách naší školy – žáci 2. – 5. tříd si donesou 
k prodeji své vlastní knihy či časopisy podle daných pravidel – s prodejem knih musí souhlasit 
rodiče, cena knihy do 50,- Kč a nejvíce 10 knih za žáka. Děti vytvoří dvojice/skupinky a ve svém 
„obchůdku“ se střídají v prodávání a zároveň v nakupování od ostatních žáků po celém prvním 
stupni školy.  

Pokud bude z Vaší strany zájem,  prvňáčci  se také zapojí. Donesou si knihy, budou prodávat a 
donesou si drobné peníze a budou chodit nakupovat. Rodiče se mohou též zúčastnit. 

25. 4. Návštěva Severočeského muzea – „Jizerky známé, neznámé“ od 10:00 hod. do 11:00 hod. – 
vstupné 30,- bude hrazeno z třídního fondu 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

5. 5. Projektový den Praha od 7:30 do 17:05 hodin. 

10. 5. Koncert Mravenečků v Severočeském muzeu od 17 hod. 

22. 5. – 26. 5. Pobyt v přírodě – penzion Aktiv Vysoké nad Jizerou 

1. 6. Celoškolní jarmark 

16. 6. Slavnost Slabikáře od 16:00 hod. 

Pomůcky:   

 Stálá každodenní kontrola penálu je nutná – chybí nám lepidla, nůžky, fix na tabulku. 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

 

 
 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Vyvození hlásek a písmen „C, Č, B, Ž, Ř“. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov, vět. 
 Čtení s porozuměním. 
 Čtení z vánoční knihy pražských pověstí. 
 Dílny čtení – donesení vlastní čtené knihy. 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 20. 
 Aplikace početních operací v úlohách. 
 Orientujeme se v čase. Matematizace reálné situace. Práce s tabulkou. 
 Sčítání tří čísel. Zpracování informace. 
 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles. Provádíme evidenci staveb. 
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  Prv 

 

   Aj 

 

 Svátky jara – Velikonoce. 
 Čas – rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny. 
 Hlavní město ČR – Praha. 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Let´s eat. Drink and food. 
 ON SAFARI. Animals. 
 Happy Easter! 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního zadání dětem – čtení + písemný. 
                      Přeji Vám příjemný duben a krásné prožití svátků jara. 

Šárka Bartošová 


