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Měsíční plán: II.A                               Duben 2018 

Informace 

4. 4. 10:00 – 15:00 hod. *Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

5. 4. od 16:00 *Kavárna pro rodiče žáků budoucích prvních tříd  

26. 4. 14:00 – 19:00 hod. *Zápis do 1. tříd 

 

INFORMACE K ČASOVĚ NÁROČNĚJŠÍM DNŮM DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU: 

 1. 5. 2018 státní svátek 

 3. 5. + 4. 5. + 7. 5. 2018 ředitelské volno 

 8. 5. 2018 státní svátek 

 11. 5. 2018 projektový den PRAHA odjezd 8:00 – příjezd 18:05 hod. 

 17. 5. 2018 třídní schůzky 

 21. – 25. 5. 2018 pobyt v přírodě PENZION MAX ALBRECHTICE 

 31. 5. 2018 CELOŠKOLNÍ JARMARK 

 8. 6. 2018 STŘEVLIK HEJNICE 7:30 – 13:30 hod. 

 22. 6. 2018 STŘEVLIK HEJNICE 7:30 – 13:30 hod. 

Akce, 
pomůcky 

  

 5. 4. 10:00 – 12:00 hod. *Miniburza knih – pro druháčky dobrovolné!!!  

           Děti si z domova donesou dětské knihy čí časopisy k prodeji. Seznam donesených knih se 
stanovenou cenou musí být napsaný na listu papíru a podepsaný rodičem. Zvolte knihy a ceny vhodné 
na školní burzu knih. Děti si též, se souhlasem rodičů, mohou donést své peníze k nakupování knih od 
dětí z dalších tříd. Knihy i peníze jsou v zodpovědnosti dětí.  

11. 4. 10:00 – 12:00 hod. Návštěva Krajské vědecké knihovny Liberec s programem pro děti 

18. 4. 10:00 – 12:00 hod. Návštěva Krajské vědecké knihovny Liberec s programem pro děti 

20. 4. 10:00 – 12:00 hod. Vycházka do jarní přírody s průvodcem z Městských lesů s programem pro děti 
– oblečení a obuv dětí přizpůsobte počasí, pláštěnku, batůžek se svačinou a pitím 

 

POMŮCKY: 

Nutné je mít v penálu 2 funkční psací pera, případně náhradní náplně, fix na tabulku.  

Stále je potřeba, aby děti měly ořezané pastelky a nejméně 2 ořezané tužky. 

Penál musí dále obsahovat: nůžky, malé pravítko, gumu, malé lepidlo. 

Učivo:   

 

Čj 

 

 

 

Ve dnech od 12. 4. do 19. 4. budou zadávány písemné práce za 3. čtvrtletí. 
 

 Opakování a procvičování psaní I/Í – Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách, doplňovačky 

 Úvod do slovních druhů *Podstatná jména + vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, předložky, 
slovesa 

 Skupiny  BĚ, PĚ, VĚ, MĚ  

 Párové souhlásky na konci slov 

 Opis, přepis, diktát  

 Čtení s porozuměním, orientace v textu  
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MA 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

 Písemné i pamětné sčítání a odčítání do 100  

 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6  

 Rýsování a měření 

 Procvičování probraného učiva na:       www.matika.in/cs/ 
 

 Domácí mazlíčci 

 Hospodářská zvířata 

 Domácí ptáci 
 

        Opakování probrané slovní zásoby 

            Unit 8 – JOBS 

 Unit 9 - Get dressed - slovní zásoba  - oblečení, opakování barev a vzorů. Popis osoby. 

 

Domácí 
úkoly 

 
 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Možnost nahlédnout do  Edookit. 
 Pravidelné hlasité čtení na pokračování a procvičování pamětného počítání násobilky. 
  Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz. 

Příjemné dny přeje  Šárka Bartošová 

 

 

http://www.onlinecviceni.cz/

