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Měsíční plán: I. B Duben 2017 

Informace 

Ve středu 5. dubna si uděláme Den v zelené barvě. Děti mohou přijít ustrojené v zeleném 
oblečení. 
13. dubna – Velikonoční prázdniny 
14. dubna – Velký pátek 
17. dubna – Velikonoční pondělí 

Akce, 
pomůcky 

10. 4. Konzultační třídní schůzky od 16:00 do 18:00 hodin. Vybíráme 300,- Kč na PD Praha. 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

3. 5. Projektový den Praha od 8:00 hod. do 16:05 hod. 

10. 5. Koncert Mravenečků v Severočeském muzeu od 17 hod. 

23. 5. – 26. 5. Pobyt v přírodě – chata Agátha v Lučanech nad Nisou 

1. 6. Celoškolní jarmark 

16. 6. Slavnost Slabikáře od 15:00 hod. 

Pomůcky:   

 Stálá každodenní kontrola penálu je nutná – chybí nám lepidla, nůžky, ořezané tužky a 
píšící pera. 

Učivo:   
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  Prv 
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Vyvození hlásek a písmen „C, Č, B, Ž, Ř“. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov, vět. 
 Čtení s porozuměním. 
 Referáty z domácí četby – naše oblíbené knížky 

 
 Uspořádání. Číslo na číselné ose. Početní operace – sčítání, odčítání do 20. 
 Aplikace početních operací v úlohách. 
 Orientujeme se v čase. Matematizace reálné situace. Práce s tabulkou. 
 Sčítání tří čísel. Zpracování informace. 
 Stavby podle plánu. Modelování a přeměna těles. Provádíme evidenci staveb. 

 
 Svátky jara – Velikonoce. 
 Čas – rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny. 
 Hlavní město ČR – Praha. 

 
 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Let´s eat. Drink and food. 
 ON SAFARI. Animals. 
 Happy Easter! 

Domácí 
úkoly 

 Prosím o pravidelné čtení domácích úkolů (třikrát nahlas). Nutno děti kontrolovat, aby si 
potichu nepředříkávaly slabiky. Číst rovnou a nahlas. Kontrolovat správný úchop tužky a 
správné sezení při písemných úkolech.  

 Děti nevodíme do třídy, loučíme se svými ratolestmi v šatnách. Podporujme jejich 
samostatnost. 

 Děkuji za pochopení,  přeji příjemný duben a krásné prožití svátků jara. 
S pozdravem Daniela Turčíková 
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