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Měsíční plán 1. A září 2017 

Informace 

Milé děti, vážení rodiče! 
V pondělí 4. 9. se na Vás těšíme. Projdete kolem hlavního vchodu, cestičkou 
podél školy až na školní dvůr, kde na Vás budou čekat děti ze šestých tříd a 
pomohou Vám najít správnou třídu. Podél cesty budou také zelené šipky.  
První den se dozvíte nejzákladnější informace. 
Celý týden si budete pomalu zvykat na nové lidi, nové prostředí i na nové 
povinnosti. 
Čeká nás i harmonizační den, abychom se poznali jinak než v lavicích. Všechny 
informace se včas dozvíte na letáčku od dětí a v poslaném emailu. 
První týden budete, děti, potřebovat vybavený penál (tužky, pastelky, nůžky, 
lepidlo v tyčince), přezůvky a svačinu. Rodiče prosím, aby přinesli první den 
vyplněnou kartu žáka, kterou odevzdáte paní vychovatelce i se zápisovým lístkem 
do družiny.  
  4. září se na Vás těšíme  
  tř. učitelka Bára Pražáková a vychovatelka Lenka Pěnkavová 
 

 4. 9. – slavnostní přivítání a zahájení nového školního roku 2017/2018. 
Přicházet můžete od 7.45. Kdo bude chtít, může si už první den přinést 
aktovku. 

 5. 9. – výuka 2 vyučovací hodiny (8:10 – 9:50) 

 6. 9. – výuka 3 vyučovací hodiny (8:10 – 10:55) 

 7. 9. – výuka 4 vyučovací hodiny (8:10 – 11:50) 

 8. 9. – výuka 4 vyučovací hodiny (8:10 – 11:50) 

 13. 9. – fotografování tříd 

 Od 11. 9. probíhá výuka podle rozvrhu 

 Sborový zpěv (Mravenečci ) první týden ještě není 

 Školní družina funguje od 4. 9. v době od 6:30 – 16:30 

 Dělení žáků do půlených hodin proběhne v prvním týdnu 

 28. 9. Den české státnosti 

 29. 9. Ředitelské volno 
 

Akce, 
pomůcky 

o 14. 9. – třídní schůzky – společné od 16:00 – 17:00 hod. 
Pomůcky:  

 Vše dle seznamu by si děti měly donést do čtrnácti dnů 

 Prosíme o obalení učebnic a všech sešitů, které děti průběžně 
obdrží. 

 Každý den je potřeba zkontrolovat vybavení penálu.  

Učivo:   

 Čj 

 

 

Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec 
Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik 
Rozpoznávání rozdílů 
Slova opačného významu 
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Rozlišování hlásky na začátku slova 
Hláska a písmeno „A“ 
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky 
 
 
 

Vztahy - první – poslední, za – před, hned – hned před 
Číselná řada 1-5, úvod do psaní číslic 
Číslo – vztah rovnosti, rytmu, čtení čísla, rozklad čísla 
Geometrie – modelování tvarů – čtverec 
 
 
 

Orientace ve třídě a škole 
Seznámení s novým prostředím a organizací školy 
Pravidla chování ve škole, školní řád 
Cesta do školy 
 
 
 

Budeme se učit pozdravy, představovat se, opakovat slovíčka, která jsme se naučili ve 
školce. Začneme používat výukový set Wow. 

Domácí úkoly  


