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Měsíční plán: I. A

Informace

Akce,
pomůcky

Leden 2014



6. 1. 2014 – nástup do školy



8. 1. 2014 – Den otevřených dveří (10:00 – 15:00)



9. 1. 2014 – Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (16:00 ve školní
jídelně)



17. 1. 2014 – Zápis do prvních tříd pro děti ze spádových oblastí a pro děti, které mají
ve škole již sourozence od 14:00 do 17:00 hod.



23. 1. 2014 – Zápis do prvních tříd pro děti z mimo spádových oblastí od 14:00 do
17:00 hod.



30. 1. – slavnostní rozdání výpisu z vysvědčení za první pololetí



31. 1. 2014 – Pololetní prázdniny – ŠD uzavřena


Pracovníci školní družiny žádají všechny rodiče o úhradu částky 600,- Kč za školní
družinu na období leden – červen 2014, a to nejpozději do 24. 1. 2014. Číslo účtu a
podrobnosti
platby
jsou
uvedeny
na
stránce
školní
družiny
http://www.zslesni.cz/druzina.html.



8. 1. Kniha od Ježíška (děti si přinesou knihu od Ježíška)



15. 1. – SEV Divizna – vzdělávací program Zima (výuka bude probíhat částečně
venku – vhodné oblečení, cenu programu upřesním)



Do penálu dejte dětem pero – osvědčilo se Tornádo či Stabilo (na pera nalepte
cedulku se jménem či jinak označte), denně 2 ořezané tužky č. 2



6. 1. Píšeme novoroční předsevzetí.



Centra aktivit: Zima (alespoň teoreticky)











Slabikář – procvičení písmen S, P, J, Y
Vyvození písmene N, n
Rozklad slov na slabiky a hlásky, počty slabik + vytleskávání slabik
Čtení slabik s probranými hláskami
Rozlišování hlásky na začátku a na konci slova
Nácvik psacího písmene s, p, j, slabik s nimi
Diktáty písmen, slabik
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky
Nácvik techniky čtení s vnímáním obsahu – Ps ke Slabikáři do str. 16, Slabikář
do str. 27






Vztahy první - poslední, za – před, hned za – hned před
Jednoduché slovní úlohy
Číselná řada 1 – 10
Numerace do 10, sčítání a odčítání v oboru

Učivo:
ČJ

M
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Příklady typu 4 + _ = 10
Obrázky podle osy souměrnosti
Číselná osa
Geometrické tvary – kruh, obdélník, čtverec, trojúhelník
Stavby z krychlí podle plánků





Dopravní výchova – chodec
Zvířátka v zimě, Jak zvířátka našla domov
Zima – zimní sporty




Simon says – a game
The body



Výběr a nacvičení básně do třídního kola recitační soutěže, poté následuje kolo
školní



Děkuji za přání a přeji nám všem v roce 2014 radost s vašimi dětmi a radost
z vašich dětí.



Mám prosbu: od rodičů z minulé třídy mám tiskárnu se skenerem. Až dojde
náplň, nemohl by ji někdo koupit (v rámci firmy)? Děkuji



Ve třídě zbyly dvoje puzzle. Nevím, kdo je nepřinesl domů.

Aj

Domácí
úkoly

