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Měsíční plán 1. A Březen 2018 

Informace 

 13. 3. v 15.30. Třídní schůzky - společné  

 23. 3.  Celoškolní, celodopolední projektový den „Rodičovské suplování“ 

  – na naší škole již poněkolikáté proběhne rodičovské suplování. Budeme rádi, 
když nás navštíví rodiče prvňáčků a představí nám svá zajímavá povolání. 
Podrobnější informace se dozvíte na třídních schůzkách. 

 28. 3. Projektový den 6. tříd pro prvňáky 

 29.3. Velikonoční prázdniny (čtvrtek) 

 30.3. Státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

 Během prvních dvou týdnů si děti donesou malou krabičku (typově jako od 
pomazánkového másla) na sázení velikonočního osení.  

 Prosím, aby děti dodržovaly včasný příchod do školy (7: 50) 
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři.  

 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři.  

 Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny. 

 Vyvození hlásek a písmen „Z, Ou, Au, H, Š“.  

 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 

 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov.  

 Společné čtení knihy Kouzelná třída 

 Čtení s porozuměním.  
  

 
 

 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 16. 

 Aplikace početních operací v úlohách.  

 Orientujeme se v čase.  

 Sčítání tří čísel.  

 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.   

 

 

 Péče o zdraví, první pomoc. 

 Jaro – příroda a zvířata na jaře, znaky jara. 

 Hodiny - orientace v čase. 
 Velikonoce 

 
 

 Opakování probraného učiva 

 My face – eye, nose, ear, mouth, cheek, chin, teeth, hair 

 Fruit and vegetables – a banana, an orange, an aple, a pear, a carote, a lettuce, 
a tomatoe, a cucumber. 
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Domácí úkoly 

 Prosím o dohled na správný úchop tužky.  

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

 Možnost procvičování probraného učiva na  
www.rysava.websnadno.cz  
www.onlinecviceni.cz 
 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

