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Měsíční plán 1. A Listopad 2017 

Informace 

Adventní trhy v naší škole proběhly minulý rok už podruhé. Jsou to klasické adventní 
trhy, jaké běžně znáte. Připravíme se na ně výrobou vánočních výrobků. Pokud byste 
měli nějaké nápady nebo jste chtěli jakkoliv pomoci, budu moc ráda. Drobné zboží a 
dárečky vyrobené ve škole i doma, potom budeme prodávat v našem stánku.  

Adventní kalendář – Chtěla bych Vás poprosit, aby každý prvňáček přinesl do třídy malý 
dárek (zakoupený v rozmezí cca 50,- Kč) zabalený do vánočního papíru či dárkové taštičky 
(do 24. 11.) My ho umístíme do našeho třídního adventního kalendáře a pak již budeme 
každý den náhodně losovat. Každý prvňáček tak během prosince obdrží malý adventní 
dárek náhodně vylosovaný.  

Akce, 
pomůcky 

15. 11. Vánoční focení pro zájemce  

17. 11. Státní svátek 

25. 11. Soustředění Mravenečků ve škole – 8:30 – 12:00. 

29. 11. Naivní divadlo – Labutí jezírko (50,- Kč) 

30. 11. Třídní schůzky - konzultační 

7. 12. Adventní trhy 

 

 

Pomůcky : 

 Prosím Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek!!! 

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

 

 

M 

 

       

 

 

 

 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. 

 Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova. 

 Hláska a písmeno  „M, L, S, P, T“, tvoření slabik.  

 Čtení slabik a jednoduchých slov.  

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.   

 Čtení – čtení vlastních knih, čtení obrázků, vyprávění,  
 

 

 Počítáme do 7. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání, odčítání.   

 Počet a rytmus, číslo a závislost. 

 Číslo – zápis číslic 

  Znaky „větší než, menší než a rovná se“ 

 Nestandardní úlohy  

 Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa Počítáme do 6.  
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 Prv 

       

 

 

 

 

Aj 

     

    

 

 Pravidla chování – doplňování a každodenní upřesňování třídních pravidel. 
 Bezpečnost – jak se mám chovat na různých místech a v různých situacích. 
 Podzim – znaky, druhy listnatých stromů, tvary listů.  
 Druhy ptáků – pojmenování, třídění. 
 Rodina – pojmenování členů rodiny, oslavy.  

 

 Greetings (Hello, Good morning, Good bye, …) 

 My name is….. What’s your name?  

 Yes, I am. No, I am not. 

 Slovesa - walk, hop, jump, swim, ski, skate.   

 Colours, numbers 0 – 6 

 Animals  

 At Home – SOFA, ARMCHEIR, TV, LAMP, CUPBOARD, BED, TOILET, BATH 

  

 
 

Domácí úkoly Se čtením slabik, přibude dětem domácí úkol ze čtení. 


