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Měsíční plán: I. A



Škola po několika letech opět nabízí svým žákům možnost zakoupit si školní triko s logem
školy na hrudi a nápisem na zádech a odznak s logem školy. Veškeré podrobnosti naleznete
na webových stránkách školy po kliknutí na Aktuality.
Letní příměstský tábor určený nejen žákům ZŠ Lesní, ale i jejich sourozencům, kamarádům,
apod. – škola letos prvně nabízí v průběhu letních prázdnin příměstský tábor – podrobné
informace na stránkách školy po kliknutí na Aktuality.





17. 4. + 18. 4. – Velikonoční prázdniny (ŠD uzavřena)
21. 4. – Velikonoční pondělí
2. 5. + 9. 5. – ředitelské volno

Informace



Akce,
pomůcky






Učivo:

Duben 2014

8. 4. – Lesní království – Jaro – projektový den se SEV DIVIZNA – vstupné 10,- Kč. S sebou
vhodné oblečení a obuv do lesa, svačinu a pití do batůžku, čip na oběd a klíček od šatní
skříňky. 
16. 4. – projektový den Velikonoce, pomůcky: proutky asi 6 – 10, kruh z kartonu(z víka od
krabice o průměru asi 15 cm, barevné mašle, např. papírová tráva, velikonoční ozdůbky,
skořápka z vejce vymytá)
23. 4. – Janek a kouzelná fazole – představení v Naivním divadle. Vstupné 50,- Kč. S sebou
dvě jízdenky na tramvaj, svačinu, pití a pomůcky na vyučování Čj a M.
29. 4. Slavnost Slabikáře od 16:00 ve třídě
30. 4. – Čarodějové a čarodějnice ve třídě
Centra aktivit: Žabí rok
 Pomůcky do ateliéru na centra aktivit: krabička od velkých zápalek do ateliéru, dva
ploché knoflíky (2 nebo 4 dírky)








Slabikář - vyvození písmene C, c, Č, č, B, b, Ř, ř
Slova a jednoduché věty s uvedenými hláskami
Tvoření jednoduchých vět
Obrázkové čtení
Čtení s porozuměním
Psaní nových písmen v písance, opis slov a vět, diktát slov

M







Numerace do 20, sčítání a odčítání v oboru
Příklady 9 + 4 + 3 = ___, 14 – 3 + 7 = ___, …
Jednoduché slovní úlohy – jejich zápis a tvoření odpovědi
Číselná osa
Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník

Prv





Dopravní výchova – nouzová telefonní čísla 112, 150, 155, 156, 158
Jaro v přírodě - květiny
Domácí zvířata

Aj




I can, I can´t
Opakování tematických celků – Colours, Body

Čj
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Domácí
úkoly



Jednoduché hry







Naučit se zpaměti jednoduché říkadlo k písmenu – děti donesou určené říkadlo za školy.
Trénovat počty zpaměti a nahlas
Děkuji všem rodičům za spolupráci
V týdnu od 7. 4. pošlu podrobný rozpis na sportovní pobyt, místo pobyt a cenu.
Prohlédněte si stránky s nabídkou trik a dejte mi obratem vědět velikost. Budu ráda, pokud
budou mít trika všechny děti tak, jak jsme se dohodli na tř. schůzkách. Pořizujte raději
větší, ať dětem vydrží.
Příjemný duben přeje V. Poláčková a R. Stejskalová
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