Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz

Měsíční plán: I. A


17. 11. – státní svátek Den boje studentů za svobodu a demokracii



31. 10. – Podzimní bál 1. tříd (děti si přinesou kostým jako na maškarní, penál, nůžky,
lepidlo)





1. 11. – Naivní divadlo – Velbloud, ryba, slepice aneb Národní historie – vstupné 50,- Kč.
S sebou do školy: pomůcky na první dvě vyučovací hodiny, svačinu, pití, 2 jízdenky na
tramvaj.
30. 11. – začátek Adventu (svátek má sv. Ondřej – Den velkého věštění). Děti sestaví svůj
třídní adventní kalendář z drobných dárečků, které přinesou (cena asi do 50,-Kč). Dáreček
bude zabalený, ve škole dostane číslo. Děti každý den losují a každý den si jeden žák odnese
drobný dárek od spolužáka. Prosím pomozte dětem dáreček vybrat. Děkuji.








Vyvození písmen M, S, L, P
Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik
Čtení slabik
Rozlišování hlásky na začátku slova
Nácvik psacího písmene e, i
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky







Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před
Číselná řada 1 – 5
Porovnávání čísel v oboru do 5
Sčítání a odčítání v oboru do 5,
Číselná osa

Prv




Dopravní výchova – chodec
Moje rodina – členové rodiny

Aj







Greetings (Hello, Good morning, Good bye…)
My name is…, What‘ s your name?
Colours, Numbers 0-10
Animals
My family (father, mother, mum, dad, brother, sister, grandma, grandpa…)

-

Děti dostávají pravidelně úkoly každý den mimo pátku, zadání poznáte podle
puntíku. .

-

Každý týden děti dostávají do žákovské knížky krátké hodnocení jejich práce a
chování.

-

Na konci měsíce lepíme do žákovské knížky měsíční sebehodnocení. Děti se samy
hodnotí a rozebírají chování s mou pomocí.

Informace

Akce,
pomůcky

Učivo:
Čj

M

Domácí
úkoly

Listopad 2013

Příjemné listopadové dny a dušičkové rozjímání přeje V. Poláčková

