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Informace



Květen 2016

4. 5. – projektový den „Praha – Petřín“ – informace viz letáček.
Prosíme o včasné nahlášení případné neúčasti na projektovém dnu,
aby mohly být objednané jízdenky stornovány.
9. – 13. 5. – pobyt v přírodě – Příchovice u Kořenova





4. 5. – projektový den Praha – Petřín“
9. – 13. 5 – pobyt v přírodě – Příchovice u Kořenova
Dílny čtení (út, čt) – pokud možno nosit knihu, kterou si děti čtou samy doma a ve škole
potom v četbě pokračují.

Čj









Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik
Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova
Vyvození hlásek a písmen „Ř, G, F, CH “
Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny
Čtení slov a vět se slabikami di, ti, ni – dě, tě, ně – bě, pě, vě, mě
Nácvik a procvičování psacích tvarů písmen – ř, Ř, g, G, f, F, ch, Ch
Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov

M







Číselná řada 0 – 20, psaní číslic 0 – 20, porovnávání čísel
Numerace do 20 (sčítání, odčítání) s přechodem přes 10
Slovní úlohy
Vztahy o x více, méně
Základní geometrické tvary, tělesa




Roční období – charakteristika, měsíce
Praha



Opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, slovesa pohybu, školní potřeby, části těla,
pokrmy
On Safari – procvičování nové slovní zásoby, používání předložek, rozlišení jednotného a
množného čísla podstatných jmen

Akce,
pomůcky
Učivo:

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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