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Měsíční plán: I. B                 PROSINEC 

Informace 

   7.12. Adventní trhy 15.00 -  18.00 hodin, na školním dvoře 
13.12. Vystoupení Mravenečků ve škole  - oblečení slavnostní (jako do divadla ) 
18.12. Projektový den – Vánoční zvyky a tradice: projekt žáků osmých tříd 
19. 12.  Vánoční koncert 18:00 – 19:00 hodin – aula TUL  - bližší informace děti získají od 
p. uč. Pražákové před koncertem. 
22. 12. Projektový den: Vánoční zvyky a tradice dříve a dnes. Besidka 
  3. 1. 2018 zahájení výuky, poslední den výuky 22. 12. 2017 

Všem přeji krásné vánoční svátky, pohodu a klid. 
 

Akce, 
pomůcky 

Děkuji rodičům za pravidelnou kontrolu pomůcek. Ještě je potřeba obalit některé písanky 
(malé zelené). 
Dětem přibyl pracovní sešit ke Slabikáři. Slabikář je potřeba také obalit. 
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 Hláska a písmeno „J, Y, “, tvoření slabik.  

 Čtení slabik a jednoduchých slov. Čtení v pracovních sešitech a ve Slabikáři.  

 Psaní psacích tvarů malých písmen.  

 Čteme každý den.  
 
 

Počítáme do 8. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – sčítání, odčítání. 
Počet a rytmus, číslo a závislost. Sčítání a odčítání pohybem.  

 Číslo – zápis číslicí, číselná osa, uspořádání.  

 Znaky „větší než, menší než a rovná se“  

 Nestandardní úlohy  

 Geometrie v prostoru – záznam stavby. Stavíme podle plánu.  

 Jednoduchá tělesa. Modelování a přeměna tělesa. 
 
 
 

 

 Zima. Znaky zimy. 
  

 Zvířátka. Jak přežijí zimu. 
 

 

 Advent a Vánoce. Vánoční zvyky a jejich tradice. 
 
 
 

 Animals 
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 Christmas 

 

Domácí 
úkoly 

Prosím o pravidelnou kontrolu čtení. 


