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Měsíční plán: I. A

Březen 2014



Změna telefonních čísel školy – podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách školy
v po kliknutí na odkaz Aktuality – pro všechny rodiče je důležité především z hlediska
odhlašování obědů v případě nemoci Vašeho dítěte733 746 188, 734 354 152




10. 3. – 16. 3. Jarní prázdniny ( ŠD je uzavřena)
20. 3. – Společné třídní schůzky od 16:00 ve třídě

Informace

17. 3. od 8: 30 – 10:00 Plaveme v obrazech Doprovodný program pro školy k výstavě
Plavci Cena: (10 Kč děti do 10 let), místo: nově otevřená galerie v bývalých městských
lázních
Půjčování knih: děti si ve třídě začaly půjčovat již přečtené knihy, knihy evidujeme a dáváme si
lhůty na jejich vrácení.
Centra aktivit: Pohádky
Pomůcky do ateliéru na centra aktivit: semena (např. řeřicha, kopr, slunečnice apod. – drobnější
semínka, která se dají lepit, zbytek zasadíme k rychlení a poté zasadíme na školní zahradu)
26. 3. Burza knih a časopisů - ve třídě 3. vyuč. hodinu a přestávky

28. 3. Rodičovské suplování: Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše
žáky bylo netradiční a poučné zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče.

Akce,
pomůcky

Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, různých profesí,
zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při rozšiřování obzoru poznání našich
žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou,
obohacující vyučovací hodinu. Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.
Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. března. Tento
den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte chuť a odvahu se s námi do
neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše očekávání?






Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí některých povolání
Nabídnout dětem nevšední zážitek
Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče
Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody
Dát učitelům malý dárek k jejich svátku

Každý ze zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy třeba
přizpůsobit i věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole máme, je k dispozici.
Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože však neznáme všechny vaše
možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete sami.
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Slabikář - dvojhlásky ou, au
Vyvození písmene H, h, Š, š
Tvoření jednoduchých vět
Obrázkové čtení
Čtení s porozuměním
Psaní dvojhlásky ou, au, hlásky h, š
Diktát slov
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky








Jednoduché slovní úlohy – jejich zápis a tvoření odpovědi
Číselná řada 10 - 20
Numerace do 20, sčítání a odčítání v oboru
Obrázky podle osy souměrnosti
Číselná osa
Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník





Ptáci – život, jednoduchý popis
Dopravní výchova – svislé dopravní značky
Jaro v přírodě – první jarní květiny





Simon says – a game
Food
Revision



Pokud máte doma dětské knihy a časopisy, které již nevyužijete, nabídněte je za malý peníz
ostatním a zároveň dejte dětem asi tak 20 -50,-Kč na nákup, děti si je označí cenovkami –
upřesníme na tř. schůzkách
V penálu – nůžky, malé lepidlo, malé pravítko, ořezané tužky a pastelky, obalené sešity.
Denně čtěte s dětmi. Děkuji
Podepisujte domácí úkoly.
Zároveň děkuji za nabídku materiální pomoci dalším rodičům – Ježkovi, Schönovi ( autobus
na školní výlet) a všem rodičům za spolupráci.
Krásný první jarní měsíc přejí uč. V. Poláčková a vych. R. Stejskalová
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