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Měsíční plán:                                     Únor II. A 

Informace  

Akce, 
pomůcky 

Akce: 

 3. 2. Fotografování dětí při výuce pro školní prezentaci 

 4. 2. 14:00 – 16:00 školní kolo recitační soutěže pro vybrané žáky 

 20. 2. Tajný výlet -  Slibované společné sportovní dopoledne – pro děti, které splnily 
školní požadavky. Budu Vás informovat před akcí. 

Pomůcky: dlouhé pravítko – 30cm, vybavený penál, nůžky, lepidlo 

Učivo:   

Čj 

 

 

M 

 

 

 

Prv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj 

 

 Abeceda - rozdělení hlásek – samohlásky, souhlásky – tvrdé, měkké, obojetné 

 Nácvik psacích tvarů písmen, opis, přepis, diktát, psaní příběhu na dané téma 

 Procvičování psaní „y, ý“ po tvrdých, „i, í“ po měkkých souhláskách 

 Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost 

 Referátky o přečtených knihách 
 
 

 Závislosti a vztahy – děda Lesoň a jeho zvířátka 

 Počítáme do 50 – číslo hned před, hned za, mezi danými čísly – hra Sova 

 Orientace v ploše - parkety, výstaviště, zápis do tabulky, cyklotrasy 

 Pamětné sčítání a odčítání, pavučiny, hadi 

 Počítání do 100 po desítkách, porovnávání čísel do 100 
 

 Příroda v zimě 

 Lidské tělo 

 

Centra aktivit – Pohádky 

Projektové vyučování v lednu: 

1. Soutěžíme s hrou Logico Piccolo – soutěžíme o největšího znalce pohádek a řešitele karet 
Logico Piccolo. Děti si mohou též zapůjčit domů ke skládání, rodiče jen potvrdí, že děti 
kartu správně rozluštily (třeba i s opakovaně s opravou). 

2. Výuka s tablety 
3. Krásné čtení – výrazné, hlasité a plynulé čtení z Čítanky po domácí přípravě. Každý pátek 

po předchozí domluvě s dětmi. 
4. Společné sportovní dopoledne – dopoledne bez učení v lavici, odměna pro děti. 

Děti, které zvládnou během celého měsíce ledna být připraveny do školy a vhodně se 
chovat, si na konci ledna nebo začátku února (podle počasí) užijí vycházku do přírody se 
zimním hraním a sportováním.  

 

 Skupina p. uč. Gabarové 
Unit 5- části těla, smysly, Unit 6- jídlo, dny v týdnu a části dne. 

 Skupina p. uč. Sedlářové 
Budeme pokračovat v 5. lekci. Budeme opakovat části lidského těla, rozšíříme slovní zásobu zvířat, 
budeme používat vazbu I can se slovesy:  I can see, I can smell, I can touch, I can taste, I can hear. 
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Toto vše i v záporu. Fráze, které se učíme, se budeme snažit i přečíst a zapamatovat si  jejich 
pravopis. Také budeme sledovat Stevovy veselé příhody, ale i jiná krátká videa a písničky.  

Domácí 
úkoly 

Pravidelné hlasité domácí čtení dětí.  

Krásné čtení -  výrazné, hlasité a plynulé čtení z Čítanky po domácí přípravě. 

Každé pondělí si děti donesou knihu, kterou mají právě rozečtenou. 

Přeji Vám zimní únor. 

Šárka Bartošová 


