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Měsíční plán 1. B Červen 2018 

 

Informace 

 Na pracovní sešity a pomůcky na Vv vybíráme do 28. 6. – 1000,- Kč. 

 29. 6. Slavnostní předávání vysvědčení 

 3. 9. začátek nového školního roku 
 

Akce, 
pomůcky 

5. 6 - Koncert Mravenečků od 17:00 v kavárně Pošta (zváni jste všichni) 
9. 6. – Hrubá skála – sobotní výlet pro zájemce, detaily upřesním před odjezdem. 
12. 6. – Tonda obal - Ekologický program na třídění odpadu. (1. hod) 

      16. 6. v 10:00 - Slavnost Slabikáře (podrobnosti obdržíte emailem) 
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 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři.  

 Psaní psacích tvarů malých písmen, psaní slabik a slov.  

 Čtení s porozuměním.  

 Donesení vlastní čtené knihy.  
 
 
 

 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 slovní zásoby – barvy, pohybová slovesa, části obličeje, zvířata, 
ovoce a zelenina, hudební nástroje 

 Weather – It’s raining, It’s snowing, It’sunny, It’s windy 
 
 

Domácí 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 


