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 I. A                                                                                 ŘÍJEN 

Informace 

1. 10. Rodičovská kavárna: Matematika Hejného v 1. roč. 

9. 10. Liberecký deník – vyjdou fota našich prvňáků 

28. 10. Státní svátek 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny 

 

Akce, pomůcky Prosím rodiče o důslednou kontrolu úchopu tužky při psaní domácích úkolů a 
správných hygienických návyků (sezení)    

http://www.jak-spravne-psat.cz/navyky-a-zasady-pro-spravne-psani/   
 

Základy Juda - v rámci hodin TV jednou za 14 dní (úterý)-  vedeno odbornými lektory 

Prosíme o obalení učebnic a všech sešitů. 

Na výtvarnou výchovu si děti přinesou staré triko či košili. 
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● Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik   
● Rozpoznávání rozdílů  
● Dlouhé a krátké samohlásky 
● Rozlišování hlásky na začátku slova, hláska a písmeno „L, E, S, O“  
● Analýza a syntéza slabik, spojení slabiky s obrázkem 
● Procvičování čtení slabik 
● Uvolňovací cviky na, grafomotorika      

 
● Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec  
● Vlastnosti krychlových staveb 
● Geo. tvary – čtverec, trojúhelník, obdélník 
● Synchron rytmů pohybu a slova, cvičení krátkodobé paměti 
● Číselná řada 1 – 5, psaní číslic  
● Číslo – vztah rovnosti, rytmus, čtení čísla, rozklad čísla   

 
● Podzim – znaky podzimu  
● Procházka v lese 
● Jehličnaté, listnaté stromy 
● Podzimní plody 
● Podzim na poli 

 

http://www.jak-spravne-psat.cz/navyky-a-zasady-pro-spravne-psani/
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Aj 
 

● Pokyny ve třídě v angličtině 
● Colours 
● What´s your name? My name is …  

 

● Barvy, čísla 
 

● fráze: Steve is happy, sad, sick, ok, sleepy 
 

● činnosti: walk, clap, hop, swim, jump 
 

● Halloween 
                

 

  

Domá   Domácí úkoly 

 písemný úkol + čtení – denně (kromě pátku) 

 příprava pomůcek na další den – ořezat tužky a patelky 

                 

 


