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Měsíční plán 1.A Září 2021 

Informace 

V pondělí 6. 9. se v 7:50 hod. sejdeme na školním dvoře, kde si děti vyzvedneme. 

6. 9. rozdělíme děti do jednotlivých tříd.  

Od 7. 9. budou děti vcházet do školy přes školní dvůr již sami. 

 

Děti nosí v prostorách školy nasazené roušky. Dvě náhradní mají v igelitovém pytlíku v aktovce. 

Od 6. 9. se děti budou přezouvat.  

Do 7. 9. si všichni donesou cvičební úbor v označeném pytlíku. 

Akce, 
pomůcky 

• 1. 9. – Zahájení školního roku 

• 2. 9., 6. 9.  – testování žáků 1. ročníku na Covid 19 

• 6. 9. – výuka dle rozvrhu 

• 6. 9. – zahájení činnosti kroužků 

• 8. 9. – fotografování tříd 

• 14. 9. – třídní schůzky od 16:00 hodin v kmenových třídách 

• 15. 9. – focení jednotlivců ve školní lavici (pouze pro zájemce) 

• 27. 9. – ředitelské volno 

• 28. 9. – státní svátek 

 

 

Učivo:   

 Čj 
 

 

 

 

 

 

M 
 

 

 

 
 

Prv 

 
 

     

• Orientace v prostoru /nahoře, dole, nad, pod/  

• Skládání a rozkládání slov /vytleskávání slabik/  

• Rozvoj zrakového vnímání /hledání rozdílů/  

• Rozvoj slovní zásoby  

• Správné hygienické návyky při psaní /správné sezení, držení tužky/  

• Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky  

• Vyvození hlásky a písmene M, A 
 
 

• Číselná řada /0 – 5/  

• Vidění počtu do 5/dokreslování do určitého počtu, počítání obrázků/  

• Pojmy: první x poslední, před x za, hned před x hned za  

• Slovní úlohy  

• Nácvik psaní číslice 1, 2 
 
 
 

• Seznámení se školou a jejím okolím  

• Podzim 

• Jsem školák 

• Pravidla chování ve škole 
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Aj • Začínáme s angličtinou  

• vzájemné seznamování 

• první práce s učebnicí WOW English  

• Slovní zásoba – barvy, čísla, pocity. 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Úkoly budou označené zelenou hvězdičkou. 

• Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní. 

• Denně kontrolujte notýsek a žákovskou knížku (nové záznamy, prosím, podepisujte). 

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky). 

• V případě nepřítomnosti žáka - omluvy nejpozději do druhého dne (přes Edookit či na 
email tř. učitelky). 

 
Přeji všem příjemné září. Společnými silami vše lehce zvládneme! D. Turčíková 


