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Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán: I. B



Informace







Akce,
pomůcky



Leden 2016

4. 1. 2016 – nástup do školy
13. 1. – Den otevřených dveří – 10.00 – 15.00 hod
14. 1. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 16.00 – 17.15 ve školní jídelně
21. 1. – Zápis do 1.tříd pro školní rok 2016/17 – 14.00 – 18.00 hod
28. 1. – předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2015/16 –
výuka končí v 11.50 hod
29. 1. – pololetní prázdniny
29. 1. – 1. obnovený reprezentační ples školy – od 19.30 hod v prostorách tělocvičny školy,
vstupenky lze koupit v kanceláři školy
Dílny čtení – půlené hodiny (úterý nebo čtvrtek) – šikovní čtenáři si budou nosit svou
vlastní knihu, kterou si sami čtou doma a budou v četbě pokračovat i ve škole. Ostatní
čtenáři budou pracovat se společnými knihami.
V týdnu od 25. – 28. 1. proběhne třídní kolo recitační soutěže – žáci si za pomoci rodičů
vyberou vhodnou báseň, kterou se naučí pěkně přednášet. Nejlepší recitátoři postupují do
školního, ev. okresního kola.

!!! V týdnu 18. – 22. 1. budou zadány pololetní písemné práce!!!

Učivo:
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Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik
Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova
Vyvození hlásek a písmen „Y, N“
Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny
Nácvik a procvičování psacích tvarů písmen – a, o, s, p, j, n
Psaní slabik, slov

M






Číselná řada 0 – 10, psaní číslic 0 – 10, porovnávání čísel
Numerace do 10 (sčítání, odčítání) s názorem i bez názoru
Slovní úlohy na sčítání
Základní geometrické tvary





Zima – chatrakteristické znaky
Zvířata v zimě
Dopravní výchova





Opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, slovesa pohybu, školní potřeby
Školní potřeby – dokončení lekce
V parku

Prv

Aj

Domácí
úkoly

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
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