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Měsíční plán II. A                        Duben  2019 

Informace 

         9. 4. - Lesněnky se zúčastní krajského kola dětských pěveckých sborů 

       10. 4. -  Den otevřených dveří – 10:00 – 15:00 

       11. 4. od 16:00 informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

       15. – 17. Konzultační třídní schůzky (bez dětí) – termíny pošlu 

 18. 4. – velikonoční prázdniny 
 19. 4. Velký pátek, státní svátek  
 22. 4. velikonoční pondělí 

      25. 4. zápis do 1. tříd 

       2. 5. – projektový den Praha (vybíráme 250,- Kč), další informace pošlu ke konci měsíce 

 

 

Akce, 
pomůcky 

 11. 4. Interaktivní výstava – MOJE TĚLO – s sebou dvě jízdenky. (jdeme až po 
velké přestávce) 

 10. 4.  Kniha, kterou nyní čtu. Děti si vyberou malý úryvek-asi 5 vět, který plynně 

          přečtou ostatním. 

 

 21. 4. – Velikonoční charitativní běh pro zájemce – v neděli 21. 4. se koná 
charitativní běh, kterého bych se ráda s dětmi, kterým se bude chtít , zúčastnila. 
Sešli bychom se v 13:30 u kašny před radnicí. Předpokládaný konec je v 15:15, kdy 
si můžete děti opět vyzvednout u kašny. Vstupné i celá akce je zcela dobrovolná. 
(Dětem ještě dám lístečky.) 

 

Pomůcky: pravítko-30 cm, lepidlo, nůžky, ořezané tužky a pastelky, dvě funkční pera 
s modrou náplní – POŘÁD PLATÍ. 

Učivo:   
 
 
 
 
Čj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V termínu 10.4 – 12. 4. budou zadány čtvrtletní písemné práce z ČJ a M. 
 
Čtvrtletní hodnocení dětí bude uvedeno v edookitu. 
CA – Hospodářská zvířata 
 

 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 

 Skupiny BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 
  Opis, přepis, diktát  
  Čtení s porozuměním, orientace v textu  
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M 
 
 
 
 
 
Prv 
 
 
 
 
 
 
Aj 

 

 Pamětné sčítání a odčítání do 100  
 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6  
 Násobilkové čtverce s tabulkou násobení 
 Procvičování probraného učiva na: www.matika.in/cs/ 
 Měření a rýsování 

 
 

 Hospodářská zvířata  
 Domácí ptáci  
 Praha hlavní město 

 
 

 Opakování probrané slovní zásoby  
 Unit 8 - Family and jobs 

Domácí 
úkoly 

Měsíční úkol: 10. 4. Donést knihu. 

 Pravidelné hlasité čtení na pokračování a procvičování násobilky.  

 

http://www.matika.in/cs/

