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Měsíční plán: I. B


Informace









Září 2015

1. 9. – slavnostní přivítání a zahájení školního roku 2015/16
bude vybírána záloha 100,- Kč na klíček od šatní skříňky
2. 9. – výuka 2 vyučovací hodiny (8.10 – 9.50) – děti by měly být do 8.00 ve třídě
3. 9. – výuka 3 vyučovací hodiny (8.10 – 10.55)
3. 9. – společné třídní schůzky SRPDŠ od 16.30 hod
4. 9. – harmonizační den – 8.10 – 11.50 hod
V týdnu od 7. 9. výuka dle rozvrhu
28. 9. – státní svátek
Školní družina funguje od 1. 9. v době od 6.30 – 16.30 hod.




Ve dnech 2. a 3. 9. si děti přinesou vybavený penál, svačinu a pití, přezůvky, čip na oběd
4. 9. – harmonizační den – děti přijdou v pohodlném turistickém oblečení a obutí podle
počasí, v batohu budou mít svačinu, pití, eventuálně pláštěnku









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 slova
Hláska a písmeno „A“
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky

M





Vztahy první – poslední, za – před, hned za – hned před
Číselná řada 1 – 5, úvod do psaní číslic
Numerace do 5 (sčítání, odčítání)

Prv






Orientace ve třídě a škole
Seznámení s novým prostředím a organizací školy
Pravidla chování ve škole, školní řád
Cesta do školy





Greetings (Hello, Good mening, Good bye, …)
My name is….. What’s your name?
Colours, numbers 0 - 5

Akce,
pomůcky
Učivo:

Čj

Aj

Domácí
úkoly

Na pravidlech zadávání domácích úkolů se dohodneme na třídní schůzce.
Postupné zvykání na novou povinnost – písemný úkol + čtení, příprava pomůcek na další den.
Úkoly v prvním období – převážně uvolňovací cviky. Prosím rodiče, dohlédněte na správný úchop
tužky. Děkuji.

Telefon: 733 746 188,482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 |IČO: 46744924 |Datová schránka ID: qn4mn8b

