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Měsíční plán: I. B Červen 2017 

Informace Prosím o přípravu kostýmu na 1. 6. na RETRO JARMARK  

Akce, 
pomůcky 

1. 6. JARMARK – 9:30 – 14:00 hod. pro děti, rodiče, přátele 

                            - 17:00 – 22:00 hod. pro rodiče a přátele školy -  odpolední koncert skupiny Každej 
pes, jiná ves – venkovské count-rockování aneb od „Nedvědů po Floydy“. Občerstvení zajištěno 
za drobnou minci, vstup dobrovolný. 

 

7. 6. Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16: 30 – 17:30 hod. 

9. 6. Termín ukončení zájmových kroužků a volnočasových aktivit 

16. 6. Slavnost slabikáře + setkání s Jiřím Žáčkem od 15 hod. v bývalé kavárně Pošta 

21. 6. Odpolední setkání rodičů s dětmi na školní zahradě v 16: 00 hod. 

30. 6. Vysvědčení – předpokládaný konec v 9: 00 hod., ŠD je v provozu 

Připravte dětem velkou igelitovou tašku, ve které si ke konci roku odnesou své výkresy. 

 

Pomůcky:   
 Stálá každodenní kontrola penálu je nutná. 

Učivo:   
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  Prv 

 

 

   Aj 

 

V TÝDNU OD 12. 6. – 16. 6. BUDOU DĚTEM ZADÁNY ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE. 
 

 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
 Vyvození hlásek a písmen „Ď, Ť, Ň“. 
 Čtení slabik a slov se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. 
 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov. 
 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov, vět. 
 Čtení s porozuměním. 

 
 

 Číselné pavučiny. Počítáme zpaměti 
 Geometrická představivost – souměrnost 
 Souměrnost tvaru a souměrnost výrazu 5 + NĚCO A 5 - NĚCO 
 Opakování a procvičování probraného učiva 1. ročníku – číselné řady, porovnávání čísel, 

numerace do 20 bez přechodu i s přechodem přes 10, řešení slovních úloh, rozlišování 
geometrických tvarů a těles 

 
 

 Léto – rostliny a živočichové v létě  
 Opakování a procvičování probraného učiva 1. ročníku 

 
 

 Opakování probrané slovní zásoby. 
 Meet my family. This is my … 
 What do you want to do? I want to do….play the piano,…. 

Domácí  Podle každodenního zadání dětem – čtení + písemný. 
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úkoly Procvičování pamětného +, - do 10, 20 (bez použití prstů). S nástupem do druhého ročníku 
by žáci tuto dovednost měli s jistotou zvládat. Každodenní čtení (slabikář, vlastní kniha), 
příprava pomůcek na další den (kontrola penálu, ořezávání pastelek, tužek). Prosím o 
dohled na správný úchop tužky. Děkuji. Možnost procvičování probraného učiva na 
www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 

Daniela Turčíková 


