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Měsíční plán:                                     Říjen II. A 

 

Informace 

Děkujeme za přípravu pomůcek, obalů na sešity. Vše již báječně funguje, drobnosti individuálně 
dořešíme. 

 26. a 27. října – podzimní prázdniny 

 28. října – státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

První páteční plavání bylo báječné. Děti se seznámily s lektorkami plavání, s pravidly výcviku a 
ukázaly, co dovedou pro rozřazení do skupinek. Procházka do a z bazénu byla pro nás všechny 
příjemná. Je možné, že děti budou mít větší hlad, přidejte jim o svačinku více.  

Pomůcky: Každé úterý čteme svoji knihu z domova. Prosím, dohlédněte na její donesení. Děkuji. 
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V týdnu od 2. do 6. října budou zadány zahajovací písemné práce. 
 

 Věta – začátek, konec věty, počet slov. 

 Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. 

 Nácvik psacích tvarů písmen. Opis, přepis vět. Diktát slov a vět. 

 Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost. 

 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 
 

 Závislosti a vztahy – děda Lesoň 

 Počítáme do 23 – získávání zkušenosti s náhodou 

 Počítáme do 25 – budování představy čtvrtiny 

 Rytmus tvarů a barev 

 Počítáme do 27 

 Dvojnásobek a polovina 
 

 Bezpečná cesta do školy 

 Znaky podzimu 

 Ovoce a zelenina, polní plodiny 
 

 Colours and Patterns 

 My House 

 Classroom language – slovní zásoba 

Domácí 
úkoly 

Čtení – čtení je nádherná věc, jen ji stačí objevit, proto prosím s dětmi čtěte. Každodenní 
dvacetiminutové, večerní čtení je pro potěšení a pro příjemné společné setkání. Ukažte dětem, že i 
Vás čtení baví a uvidíte, že se chytnou také. Děkuji  

Od října začínáme s dětmi zabarvovat okénka čtenářského binga. 

Přeji Vám hezký podzim 

Šárka Bartošová 


