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Měsíční plán: I. B Květen  2019 

Informace 

1. 5. - Svátek práce 
2. 5. - Benefiční koncert pro Světlušku (akce pořádaná školním parlamentem) od 18:00 

v kině Varšava 
6. – 7. 5. - Ředitelské volno (družina je v provozu) 
8.     5. – Den vítězství 

Akce, 
pomůcky 

 2. 5. 7:40 – 16:00 Projektový den Praha  
 21. – 24. 5. Škola v přírodě (Česká Chalupa) – (Vybírám částku 1 600 Kč do 20. 5.) 
 28. 5. Naivní divadlo – „Čechy leží u moře“ (v 8:00 sraz v naší šatně – ZŠ Lesní) 
 30. 5. Celoškolní jarmark (8:00 – 12:00)  

 
Pomůcky:   
Stálá každodenní kontrola penálu je nutná. – chybí nám lepidla, nůžky, některé pastelky 
Oblečení a obutí na tělesnou výchovu – někdo nemá 
Kniha na půlenou hodinu ČJ 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

 

     Prv 

 

   Aj 

 

 
 Čtení ve Slabikáři a v Pracovním sešitě ke Slabikáři 
 Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu -  Pracovní sešit ke Slabikáři 
 Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny 
 Vyvození hlásek a písmen „ G, F, CH “ 
 Psaní psacích tvarů malých a velkých písmen, psaní slov a vět 
 Opis, přepis a diktát  
 Referáty o knihách, které už děti dokáží samostatně přečíst 

 
 Početní operace – sčítání, odčítání do 20 
 Zápis příkladů, práce s trojicí čísel 
 Zápis do tabulky 
 Matematická prostředí (Krokování,  Schody, Hadi, Vláčky, Autobus, Neposedové, Trojice) 
 Geometrie – stavby, dřívka, parkety, překládání papíru (origami), hledání cest, bludiště 
 Stavby podle plánu, modelování a přeměna těles, záznam plánu stavby 
 Orientace v čase - hodiny 

 
 Jaro 
 Hlavní město ČR – Praha 

 
 Weather 

Domácí 
úkoly 

 

 Podle každodenního zadání dětem – možnost kontroly v Edookitu 
 Každodenní hlasité čtení dětí z vlastní knihy 
 Příprava kostýmu na jarmark – Addamsova rodina 
 Příprava produktů k prodeji ve stánku 

                   Přeji Vám pohodové květnové dny a děkuji za spolupráci s přípravou na jarmark. 

Lucie Kajínková 
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