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Měsíční plán: I. A                                                                 Září 2013  

 

Informace  

Vážení rodiče, milé děti! 

Všechny vás upřímně vítáme u nás ve škole. V pondělí 2.. 9. proběhne slavnostní zahájení školního 
roku a my v naší třídě společně strávíme jednu vyučovací hodinu.  

Celý první týden bude pro prvňáky trochu jiný. Nebudeme se ihned učit podle rozvrhu hodin, který 
můžete najít na stránce naší třídy na www.zslesni.cz. V úterý 3. 9. bude vyučování trvat dvě 
vyučovací hodiny (konec v 9:50), ve středu 4. 9. si přidáme další jednu hodinu a budeme končit po 
třetí vyučovací hodině v 10:55. Teprve od čtvrtka 5. 9. bude vyučování trvat tak dlouho, jak je dáno 
rozvrhem hodin naší třídy.  

Všechny rodiče srdečně zvu na naše první třídní schůzky, které jsme naplánovali na čtvrtek 5. 9. od 
16:30 hod. v naší třídě.  

Žádám všechny rodiče, aby svým dětem zajistili u vedoucí školní stravovny, paní Evy Smorádkové, čip, 
pomocí kterého si budou děti odebírat obědy. Paní Smorádková je ve své kanceláři u školní jídelny 
každý den od 7:15 do 15:00. 

Akce, 
pomůcky 

 2. 9.  – zahájení nového školního roku – 1 vyučovací hodina do 8:55 hodin 
 5. 9. od 16:30 hod. – společné zahajovací třídní schůzky 
 11. 9. – harmonizační den – Šámalova chata – sraz u školy do 8:10 hod. Žádáme všechny rodiče, 

aby si své děti vyzvedli „na Šámalce“ mezi 15:00 a 16:00 hod. Všechny ostatní podrobnosti 
k harmonizačnímu dni prodiskutujeme na třídních schůzkách.  
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- Orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod…)  
- Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik  
- Rozpoznávání rozdílů  
- Slova opačného významu  
- Rozlišování hlásky na začátku slova  
- Hláska a písmeno „A“  
- Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky  

 
- Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před  
- Číselná řada 1 – 5  
- Numerace do 5 (sčítání, odčítání)  

 
- Orientace ve třídě a škole  
- Seznámení s novým prostředím a organizací školy  
- Pravidla chování ve škole, školní řád  
- Cesta do školy  

 
- Greetings (Hello, Good morning, Good bye…)  
- My name is…, What‘ s your name?  
- Colours, Numbers 0- 5 

Domácí 
úkoly 

 Každý den, kromě pátku, plánujeme domácí úkol. Domácí úkol si děti vždy označí barevným 
puntíkem. Prosíme rodiče, aby dbali na správný úchop tužky a sezení u psaní.  

Přeji Vám úspěšný vstup do školního života a samé příjemné zážitky s Vaším dítětem. 

Vladimíra Poláčková 

http://www.zslesni.cz/

