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Měsíční plán: I. A

Informace

Akce,
pomůcky

Červen 2014







1. 6. MDD - Milé děti, užijte si tento den.
2. 6. Focení tříd (společná fotka stála vždy 35,- malá 15,-)
4. 6. Zasedání hlavního výboru SRPDŠ
27. 6. – 8:10 – 10:00 rozdání vysvědčení
600,- na pomůcky do 2. třídy (pracovní sešity, písanky, výtvarné potřeby na celý školní rok)



5. 6. – Staročeský jarmark od 10 do 14 hodin (do stánku počítáme s panem Melicharem,
paní Radostovou, paní Skočdopolovou, paní Fibrichovou), Oficiální zahájení je v 10:00 –
naše třída bude vystupovat hned na začátku – děti budou mít školní triko, třídní čepici a
prosím černé ¾ elasťáky. Děti vyprávějí, že máte již vše na prodávání připravené. Utržené
peníze dáváme do společné pokladny a můžeme jimi přispět na pobyt či zaplatit nějaké
vstupenky. Děti přijdou normálně na 8: 00 do třídy.
9. 6. Den s krtkem (na přání dětí)
16. – 20. 6. sportovní pobyt (informace pošlu příští týden, doplacení pobytu před
odjezdem, potvrzení o bezinfekčnosti, orientační seznam věcí, program pobytu)
23. 6. 8:10 hodina o nemocech a úrazech vedená paní Kamilou Ptáčkovou ze Záchranné
služby v Liberci ( není to ta z Vyprávěj)






Centra aktivit: Nemoci a úrazy, Indiáni








Slabikář di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Slova a jednoduché věty s uvedenými slabikami
Obrázkové čtení
Čtení s porozuměním
Psaní nových písmen v písance, opis slov a vět, diktát slov
Předložkové vazby

M







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

Prv




Nemoce a úrazy, léto, Týden – měsíc - rok
Léto v přírodě – letní květiny, bylinky (probereme na pobytu)



Příprava na jarmark a vystoupení



Pencil case, revision

Učivo:
Čj

Pč
Aj

Přeji vám krásné léto plné slunce, klidnou dovolenou s vašimi dětmi. Děkuji všem za spolupráci a
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podporu v 1. třídě. Na shledanou ve 2. třídě (zůstáváme ve stejné třídě). V. Poláčková

Domácí
úkoly




Denně plňte domácí úkoly, čtěte.
I nadále kontrolujte dětem hlavy hlavně před pobytem. Děkuji.
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