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Měsíční plán  II.                                           Leden 2019 

Informace 

Přeji vám všem klidný a přitom úspěšný rok 2019. V. Poláčková 

 3. 1. začíná výuka 

30. 1. (vydání výpisu z vysvědčení na 1. stupni v průběhu 4. vyučovací hodiny) 

31. 1. ředitelské volno 

1. 2. pololetní prázdniny           

Akce, 
pomůcky 

4. 1. Kniha od Ježíška (navzájem si představíme knihy, které přinesl Ježíšek) 

22. 1. pololetní test matematika  

23. 1. pololetní test český jazyk a literatura 

24. 1. pololetní test prvouka  

16. ledna by se nám měl podařit zatím tajný výlet za odměnu, děti doma vysvětlí 
(jedná se o chování třídy jako celku, nyní rozšíříme i na družinu). Informace upřesním, 
návrat bude ve 13:30 na vlakové nádraží.  

O velké přestávce budeme chodit na školní dvůr-děti znají).  
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Týdenní učivo je uvedeno v edookitu, stejně tak hodnocení dětí  
 
Centra aktivit  – Popletené pohádky (procvičíme psaní ů, ú, abecedu, orientaci 
do 100).  

 
 psaní ú/ů, ou, au 
 Abeceda 
 Tvrdé souhlásky   
 Stále nacvičujeme hlasité čtení  
 Dokončíme písanku 

 
 

 Počítáme do 40 
 Šipková rovnice  
 Společné i samostatné vypracovávání úkolů.  
 Pamětné sčítání a odčítání.  
 Dokončíme první díl pracovního sešitu 

 
 

 Rodina (zájmy a povinnosti) 
 Zima (začátek, konec, ptáci, krmítko, krmelec, stopy zvířat, zimní sporty) 
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Aj 
 

 Dokončíme 4. lekci - dopravu. V 5. lekci probereme nejen části 
lidského  ale i zvířecího těla a představíme si sloveso CAN - moci, umět. 
Steve nás zavede za zvířaty do Afriky. 

Domácí úkoly Měsíční úkol: 4. 1. donést knihu, abeceda zpaměti, příprava na recitační soutěž.  


