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Měsíční plán: I. A

Informace

Říjen 2013



28. 10. – státní svátek



29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny



Na stránkách ZŠ Lesní se můžete zaregistrovat k odběru informací-newsletter.






Akce,
pomůcky



-

Orientace v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo, nad, pod…)
Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik
Rozpoznávání rozdílů
Slova opačného významu
Rozlišování hlásky na začátku slova
Hláska a písmeno E, U, I, M + první slabiky
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky

M

-

Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před
Číselná řada 1 – 5 – psaní číslic, porovnávání čísel, počítání
Číselná osa

Prv

-

Pravidla chování ve škole, školní řád
Roční období – podzim
Moje rodina

Aj

-

Greetings (Hello, Good morning, Good bye…)
My name is…, What‘ s your name?
Colours
Numbers 0-10
Animals

-

Děti dostávají pravidelně úkoly každý den mimo pátku.

-

Každý týden děti dostávají do žákovské knížky krátké hodnocení jejich práce a
chování.

-

Na konci měsíce lepíme do žákovské knížky měsíční sebehodnocení v podobě
vybarvených smajlíků a návrhu souhrnné známky za jejich celoměsíční práci ve

Učivo:
Čj

Domácí
úkoly

3. 10. Sportovní den 1. tříd na školním hřišti a v areálu školy (normální příchod do
školy, první 2 hodiny budou ve třídě, od 10:00 na školním hřišti-vhodné teplé
sportovní oblečení již od rána).
9. 10. – projektový den „Les“ – ve spolupráci se SEV DIVIZNA – program
absolvujeme během školního roku celkem 4x, tentokrát na téma Podzim. Vstupné
10,- Kč – stačí s sebou v den konání. S sebou: oblečení do lesa, vhodná sportovní
obuv, svačina, pití. Návrat do školy před 12:00 hod.
1. 11. – Naivní divadlo – Velbloud, ryba, slepice aneb Národní historie – vstupné
50,- Kč. S sebou do školy: pomůcky na první dvě vyučovací hodiny, svačinu, pití, 2
jízdenky na tramvaj.
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škole.
Měsíční úkol: naučíme se básničku, která je hned v úvodu Žákovského deníčku.
Děti se mohou přihlásit a báseň přednést v průběhu října. Dostanou známku do ŽD.
Dále prosím o denní kontrolu penálu, podpisy úkolů.
Děkujeme paní Skočdopolové a Ježkové -zařizují do třídy koberec.
Krásný slunný říjen přeje Vlaďka Poláčková

