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Měsíční plán 1. B Listopad 2017 

Informace 

Adventní trhy v naší škole proběhly minulý rok už podruhé. Jsou to klasické adventní 
trhy, jaké běžně znáte. Připravíme se na ně výrobou vánočních výrobků. Pokud byste 
měli nějaké nápady nebo jste chtěli jakkoliv pomoci, budu moc ráda. Drobné zboží a 
dárečky vyrobené ve škole i doma, potom budeme prodávat v našem stánku.  

Projektový den  28.11.–  společná výroba adventních věnců 

Vážení rodiče, ráda bych Vás společně s dětmi pozvala na výrobu adventních věnců. 
Tvořit začneme v úterý první hodinu. Budeme rádi, když nám pomohou nejen 
maminky, ale i tatínkové, babičky, dědečkové, strýcové, tety,… 

Na výrobu věnců by měly děti přinést, větvičky, drátky, podkladové věnečky, ozdoby. 
Další důležité a podrobnější informace se dozvíte mailem a od dětí během 14 dnů. 

Třídní vánoční besídka s dárky proběhne poslední den školy (pátek) v prosinci. 

Akce, 
pomůcky 

15. 11. Vánoční focení pro zájemce  

17. 11. Státní svátek 

25. 11. Soustředění Mravenečků ve škole – 8:30 – 12:00. 

28.11. Projektový den Vánoční tradice – adventní věnce 

29. 11. Naivní divadlo – Labutí jezírko (50,- Kč) 

30. 11. Třídní schůzky - konzultační 

 7. 12. Adventní trhy 

 

 

Pomůcky : 

 Prosím Vás o každodenní kontrolu ořezaných tužek a pastelek. 

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

 

 

M 

 

       

 

 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  „ P, T“, tvoření slabik.  

 Čtení slabik a jednoduchých slov.  

 Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.   

 Dílna čtení – čtení vlastních knih, čtení obrázků, vyprávění,  

 Čteme s porozuměním každý den.  
 

 

 Počítáme do 7. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – 

dopočítávání, odčítání.   

 Počet a rytmus, číslo a závislost. 



  

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 

 

 

 

  

 Prv 

       

 

 

 

 

Aj 

     

 Číslo – zápis číslic 

  Znaky „větší než, menší než a rovná se“ 

 Nestandardní úlohy  

 Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa Počítáme do 6.  

    

 

 Pravidla chování – doplňování a každodenní upřesňování třídních pravidel. 
 Bezpečnost – jak se mám chovat na různých místech a v různých situacích. 
 Podzim – znaky, druhy listnatých stromů, tvary listů.  
 Druhy ptáků – pojmenování, třídění. 
 Rodina – pojmenování členů rodiny, oslavy.  

 
 
 
 

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

 My name is….. What’s your name?  

 Yes, I am. No, I am not. 

 Slovesa - walk, hop, jump, swim, ski, skate.   

 Colours, numbers 0 – 6 

 Animals  

 At Home – SOFA, ARMCHEIR, TV, LAMP, CUPBOARD, BED, TOILET, BATH 

  

 
 

Domácí úkoly 
 
Se čtením slabik, přibude dětem domácí úkol ze čtení.  


