
  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán 1.B  Říjen 2017 

Informace 

Vážení rodiče,  

je za námi první společný školní měsíc, který velmi rychle uplynul.  

Prvňáčci si už zvykli na školní prostředí, všechny potřebné školní věci jsme snad již 
doladili a nyní budeme jen a jen úspěšně pokračovat v započaté práci.   

Děkuji Vám za veškerou spolupráci a pomoc, která zajišťuje hladký chod činností. 
Příjemných zážitků s dětmi je již spoustu  

 Děkuji Vám za zapisování omluvenek za dobu nepřítomnosti a při neúčasti na TV.  

 Přeji Vám radost ze školních úspěchů Vašich prvňáčků. 

                                                                                                   Mirka Zejmonová 

Akce, 
pomůcky 

4. 10.  Focení děti pro „ Deník „ – informace na třídních schůzkách 

17. 10.  Kavárna pro rodiče – Matematika podle p. prof. Hejného  info na 
www.zslesni.cz  

26. + 27. 10 Podzimní prázdniny   

Pomůcky : 

 Prosím Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek!!! 

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

 

M 

 

       

 

 

Prv 

       

 

 

 

 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, uvnitř a na konci slova 

 Hláska a písmeno „M, O, S, E, U, I, “, tvoření slabik 

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky 
 
 
 

 Počítáme do 6.  

 Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – dopočítávání.  

 Počet a rytmus, číslo a závislost.  

 Nestandardní úlohy  

 Geometrie – souměrnost, geometrie v prostoru.    

 

 Pravidla chování – stanovení třídních pravidel  
 Cesta do školy, bezpečnost 

 Co se děje na podzim 

 Druhy ptáků – přezimování, odlet   
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Aj 

     

 Greetings (Hello, Good morning, Good bye, …) 

 My name is….. What’s your name?  

 Slovesa - walk, hop, jump, swim,  read, say, write, se, ski, skate.   

 Colours, numbers 0 – 6 

 Animals  

  

 
 

Domácí úkoly 

Prosím o vyladění každovečerní přípravy aktovky – písemný úkol + popřípadě čtení, 
příprava pomůcek na další den – vybavený penál ořezanými tužkami a pastelkami, čip s 
klíčkem.    
V úterý úkol nedávám. Kdyby nebyl i jindy, asi jsem zapomněla  
Pokud si děti zapomenou nějaký pracovní sešit s úkolem ve škole, udělejte prosím úkol 
náhradní.  
Např: na papír jakékoliv uvolňovací cviky, které už děti dělaly. 


