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Měsíční plán 1. B Duben 2018 

Informace 

4. 4. Den otevřených dveří 10:00 – 15:00 

5. 4. Burza knih 10:00 – 12:00 (bližší informace mailem). 

26. 4. Zápis do prvních tříd 14.00 – 19:00 

 

Akce, 
pomůcky 

11. 4.  Mravenečci se zúčastní Krajské přehlídky pěveckých sborů v Jablonci n/N. 

(Podrobné informace děti dostanou včas na lístečku) 

12. 4. PD – Pohádka – připraví žáci 6. Tříd 

 

 Pomůcky: Stálá každodenní kontrola penálu je nutná. 

 Prosím o kontrolu, zda děti používají pera (ne propisovačky) 
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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 a velkých písmen, psaní slabik a slov. 

 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov, vět. 

 Čtení s porozuměním.  

 Vyprávění o vlastních čtených knihách.  

 
 

  

 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.  

 
 

 My face – eye, nose, ear, mouth, cheek, chin, teeth, hair 

 Fruit and vegetables 

 Animals 

Domácí úkoly 
 Prosím o každodenní kontrolu hlasitého čtení i v případě, kdy děti nedostanou 
písemný domácí úkol. 
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