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Měsíční plán 1.A říjen 2020 

 

Informace 

 

 2. 10. – náhradní termín fotografování třídy 

 28. 10. – státní svátek 

 29. – 30. 10. – podzimní prázdniny 

Prosíme rodiče, aby již nevstupovali do šatny. Děti vše zvládají samy. 

Konečná cena nabízené školní roušky je 131,- Kč – podle počtu objednaných roušek prosím 
poslat příslušnou částku na třídní účet 2201806421/2010 (do zprávy pro příjemce napište „rouška“ a 
jméno svého prvňáčka). 

 

Akce, 
pomůcky 

 

 Každý čtvrtek si přinést knihu, kterou čtou rodiče s dětmi nebo dítě samo. 

 dokončit obalování pracovních učebnic a pracovních sešitů 

 donést věci na výtvarnou výchovu, tělocvik, oblečení na odpoledne do družiny 

 donést kapesníčky 

 

Učivo:   

 Čj 

 

 

M 

 

 

 

Prv 

     

          

         Aj 

 

 Rozklad slov na slabiky a hlásky, vytleskávání slabik, určování počtu slabik a hlásek 

 Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) 

 Hláska a písmeno „M“, „E“, „U“, „I“ 

 Čtení písmen, slabik a krátkých slov 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky, Říkanky 
 

 Přirozená čísla 1 – 6, určujeme počet 

 Číslo a počet, čteme číslice 4, 5, 6 

 Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání  

 Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru 

 Skládáme na stejné části – klasifikace podle dvou parametrů 
 

 Cesta do školy 

 Domov, škola  - cestujeme, kde bydlím 

 Podzim – příroda na podzim, znaky podzimu 
 

 Feelings - How are you? I am… 

 Colours, numbers 0 – 12 

 Verbs (walk, run, jump, sit down, stand up, hop, swim, clap…) 

 School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…) 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Upevňování nové povinnosti – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další den (ořezané 
pastelky, tužky, doplnění chybějících pastelek, …) 

Úkoly v prvním období – převážně uvolňovací cviky. Prosím o dohled na správný úchop tužky. 

                                                                                    Děkuji, že dětem pomáháte a přeji klidný říjen.  


