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Měsíční plán: I. A
Informace






Květen 2014

1. 5. + 8. 5. – státní svátek
2. 5. + 9. 5. – ředitelské volno
11. 5. Den matek
14. 5. – Mravenečci – koncert ke Dni matek od 16:30 do 19:00 hod. v Galerii






13. 5. – Praha - Petřín
o sraz v 7:15 před školou, návrat kolem 17. hod.
o dětem budou odhlášeny obědy – prosíme o velkou svačinu a pití na celý den
o vhodné oblečení + obuv, pláštěnku do batohu, žlutou čepici (někdo ji má doma,
někdo ve skříni ve škole)
o cena za autobus + vstupy 270,- Kč – prosíme nejpozději den před odjezdem
19. 5. Od 10:30 hod. – návštěva ES v Lidových sadech – představení O princezně a
Popletovi – vstupné 45,- Kč – vyučování na první dvě hodiny
26. 5. – SEV Divizna – Lesní království – léto – vstupné 30 Kč
5. 6. – Staročeský jarmark od 10 do 14 hodin
Centra aktivit: Dopravní prostředky, Praha (básničky o Praze a věži, kresba věže rudkou)








Slabikář - vyvození písmene G, g, F, f, Ch, ch
Slova a jednoduché věty s uvedenými hláskami
Obrázkové čtení
Čtení s porozuměním
Psaní nových písmen v písance, opis slov a vět, diktát slov
Předložkové vazby

M







Jednoduché slovní úlohy – o několik více, o několik méně
Numerace do 20, sčítání a odčítání v oboru s přechodem
Číselná řada 0 – 20
Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník
Tělesa – krychle, kvádr, koule, válec

Prv





Dopravní výchova – chodec – pravidla bezpečného přecházení vozovky
Týden – měsíc - rok
Léto v přírodě

Pč



Přání ke Dni matek (práce s papírem, skládání, lepení)

Aj





I can, I can´t
It´s, it isn´t…
Fruits and vegetables





Denně plňte domácí úkoly, čtěte.
Přesné informace o pobytu pošlu hned první týden v červnu.
I nadále kontrolujte dětem hlavy. V pondělí opět proběhne kontrola. Ještě pořád se v 1.

Akce,
pomůcky



Učivo:
Čj

Domácí
úkoly
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třídách vši vyskytují. Děkuji.
Paní učitelka z Mravenečků prosí o docvičení písničky, kterou přikládám.
Přeji všem krásný zbytek 1. májového dne a krásné další dny, děkuji všem za spolupráci. V.
Poláčková

PŘÁNÍ MÁMĚ A TÁTOVI
1.

Proč je tu dnes tolik veselých tváří, to naše maminky přišly si hrát, my jim
dnes přejeme, ať se jim daří a k tomu dáreček chceme jim dát.
Pár hezkých slovíček a písničku, která by zahřála na srdíčku, řekla by mé
mámě, jak ji mám rád, celý svět chtěl bych jí dát.

2.

Proč je tu dnes tolik veselých očí, to naši tátové budou se smát, ukážem, že
i nám kola se točí a že si společně umíme si hrát.
Jen ať jim nevadí, že jsme malí, vždyť oni také si jenom hráli, jen ať nás
naučí, jak kopat míč, jak v autě otočit klíč.
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