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Měsíční plán: I. B Leden 2017 

Informace 

 3. 1. Začíná vyučování v roce 2017 

 31. 1. Předání Výpisu z Vysvědčení 

 3. 2. Pololetní prázdniny 

 3. 2. 2017 Maškarní ples v tělocvičně ZŠ Lesní od 19:30 hod. 
Jste srdečně zváni. Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři školy. 

Akce, 
pomůcky 

 pátek 6. 1. ukončíme vánoční čas v naší třídě převleky královskými. Prvňáčci přijdou 
v kostýmech králů a královen a užijeme si tříkrálový den.  

 18. 1. Severočeské muzeum „Za císaře pána“ vstupné 30,- uhradím z třídního fondu 

 „Rodinné bobování“ – bude upřesněno dle aktuálních sněhových podmínek  
 
Pomůcky:   

 Každodenně ořezané tužky a pastelky! Prosím o vybavený penál –  lepidlo, nůžky, 2 tužky č. 
2, dostatečně dlouhé pastelky. 

Učivo:   
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři. 
 Pohádky. 
 Recitace – přednes básně nebo vyprávěného textu. 
 Čteme s porozuměním každý den. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 12. 
 Slovní úlohy. 

 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles.  

 
 Zima – znaky zimy, zimní měsíce. 
 Sporty v zimě.  

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 At the park  
 Body parts 

Domácí 
úkoly 

 Nyní již budeme psát do malých sešitů, do malých písanek. Stále budeme psát ořezanou 
tužkou a postupně přecházet na psaní psacími pery. Nebudeme však spěchat. Obyčejnou 
tužkou se píše nejlépe  Prvňáčky budu pozorovat při psaní a až jim povím, že si mohou 
koupit psací pero, vyřídí vám to a mohou ho začít používat. Pro prvňáčky jsou NEJ psací 
pera plnící bombičkou nebo pera značky Stabilo.  
 

 Leden je u nás tradičně veršovaný  Seznamujeme se s různými básněmi a zdokonalujeme 
jejich přednes. V posledním lednovém týdnu si v naší třídě uspořádáme třídní kolo 
recitační soutěže a vybraní šikovní recitátoři postoupí do únorového školního kola. Děti si 
doma během ledna vyhledají básničku a naučí se ji. Velmi se cení originalita básně, její 
oblíbenost a její skvělý přednes. 

                                                                                              

 


