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Měsíční plán: I. A červen  2019 

Informace 
4. 6. – Pěvecký sbor Mravenečci – Koncert pro maminky na dvoře školy od 17:00 hod. 
29. 6. – 1. 9. – Letní prázdniny  
2. 9. – Nástup do školy 

Akce, 
pomůcky 

13. 6. Bedřichov – výlet po stezce pro děti. V případě deštivého počasí odložíme na 20. 6. 
           Sraz v 7:30 před naší budovou 
           Návrat ve 13:30 na oběd. 
           S sebou: batoh, společnou školní kšiltovku, svačinu, pití, čip, sportovní oblečení a boty 
24. 6. Zachraňujeme s Kryštofem – návštěva LZS na libereckém letišti 
           Sraz v 8 hodin před naší budovou 
           S sebou: batoh, společnou školní kšiltovku, svačinu, pití, čip a klíče od skříňky 
           Návrat ve 12 hod. na oběd. 
25. 6. Angličtina se Stevem v naší škole 
28. 6. Slavnostní předávání vysvědčení (končíme po 1. vyučovací hodině) 
 
Kniha na půlenou hodinu ČJ 
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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 – ď, ť, ň, di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 Psaní psacích tvarů malých a velkých písmen, psaní slov a vět 
 Opis, přepis a diktát  
 Referáty o knihách, které už děti dokáží samostatně přečíst 

 
 Početní operace – sčítání, odčítání do 20, zápis příkladů, práce s trojicí čísel 
 Zápis do tabulky 
 Matematická prostředí (Krokování,  Schody, Hadi, Vláčky, Autobus, Neposedové, Trojice) 
 Geometrie – stavby, dřívka, parkety, překládání papíru (origami), hledání cest, bludiště 
 Stavby podle plánu, modelování a přeměna těles, záznam plánu stavby 
 Orientace v čase – hodiny 
 Slovní úlohy 

 
 Kalendář, roční období - léto 
 Měření času 
 Krátké projekty na téma příroda 

 
 Weather 
 Souhrnné opakování frází a slovní zásoby 1. ročníku 

   

Domácí 
úkoly 

Podle každodenního zadání dětem – možnost kontroly v Edookitu 

 Každodenní hlasité čtení dětí ze Slabikáře nebo z vlastní knihy 
            Přeji Vám klidné červnové dny a děkuji za veškerou spolupráci v tomto školním roce. 

Šárka Bartošová 


