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Měsíční plán I. A, B                                                Září 

Informace 

● 11. 9. – fotografování tříd  
● 12. 9. – třídní schůzky – společné od 16.00 hod (vybíráme 500 Kč na SRPDŠ + 200 Kč 

na klíček a kopírování)  
● 18. 9. -  focení pro Liberecký deník 
● 18. 9. – schůzka zvolených zástupců SRPDŠ s vedením školy 
● Sborový zpěv Mravenečci.– od 16. 9.,  každé pondělí  12:50 - 13:35 – sbormistryně 

Mgr. Barbora Pražáková  
● Školní družina funguje od 6.30 – 16.30 hod. 
● Možnost využít biofeedbacku, více na http://www.zslesni.cz/biofeedback.html 

 
● Prosíme, abyste své děti vodili do školy po vyznačené cestičce, ne přes parkoviště a 

vjezd pro auta. Děkujeme za respektování těchto pravidel, které zajistí bezpečnost. 

 
Akce, pomůcky Základy Juda - v rámci hodin TV jednou za 14 dní -  vedeno odbornými lektory 

Prosíme o obalení učebnic a všech sešitů do konce měsíce září. 

O nákupu pomůcek se domluvíme na třídních schůzkách. 
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● Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec  
● Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik   
● Rozpoznávání rozdílů  
● Slova opačného významu   
● Rozlišování hlásky na začátku slova  Hláska a písmeno „M, A“  
●  Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky 

 
● Orientace v prostoru – nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod, řádek, sloupec  
● Vztahy první – poslední, před - za, hned před – hned za  
● Číselná řada 1 – 5, úvod do psaní číslic  
● Číslo – vztah rovnosti, rytmus, čtení čísla, rozklad čísla   
● Geometrie – modelování – čtverec, plán stavby 

 
 

● Orientace ve třídě a škole  
● Seznámení s novým prostředím a organizací školy  
● Pravidla chování ve škole, školní řád  
● Podzim – znaky podzimu  

 
● Greetings (Hello, Good morning, Good bye, …)   
● My name is….. What’s your name?  
● Colours  

http://www.zslesni.cz/biofeedback.html
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Domá   Domácí úkoly 

Zvykáme si na novou povinnost – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další 
den.   

Prosíme rodiče o důslednou kontrolu  úchopu tužky při psaní domácích úkolů.        

                 

 


