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Měsíční plán: II. A                                     Leden 2015 

Informace 

  

 5. 1. První školní den v roce 2015 

 14. 1. Den otevřených dveří o 10:00 do 15:00 

 15. 1. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků od 16:00 v jídelně školy 

 22. 1. Zápis 14:00 – 17:00 pro děti ze spádové oblasti 

 28. 1. Zápis 14:00 – 17: 00 pro ostatní uchazeče 

 29. 1. – Rozdání pololetního vysvědčení 

 30. 1. – Pololetní prázdniny  

 2. 2. – 8. 2. Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

     5. 1. Knížka od Ježíška nebo ta, kterou jsem přečetl (a) o Vánocích    

     9. 1. Jehla, nit, kousek pokud možno netřepivé látky   

    13. 1. TEST č. 2 z matematiky 

    14. 1. TEST č. 2 z prvouky 

    15. 1. TEST č. 2 z českého jazyka 

             Modelína (i staré kousky) – co nejdříve 

            Během ledna bude ještě probíhat plavecký výcvik. 

            Sportovní pobyt se bude konat 8. 6. – 12. 6. 2015 kousek od Pece pod Sněžkou – Chata 

Smetánka http://www.chatasmetanka.cz/index.html  

Centra aktivit: Kalendář (děti si budou nosit svůj kalendář do Věd a objevů).  

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 Shrnutí o samohláskách 

 Procvičování psaní ú ů u 

 Měkké a tvrdé souhlásky-vyvození 

 TEST č. 2 – 15. 1.  

  Doplňovací cvičení, opisování, diktáty.  

 Slohová cvičení (kouzelná slova) 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování) 
 

 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem přes 10 – stále procvičujeme 

 Sčítání a odčítání v oboru do 100 – porovnávání dvojciferných čísel, orientace na číselné 
ose, sčítání a odčítání (zpočátku bez přechodu přes desítky) 

 Pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu 

 Geometrie – rýsování přímky a úsečky (pravítko a ořezaná tvrdší -H, HB- F- tužka) 

 TEST č. 2 – 13. 1. 

http://www.chatasmetanka.cz/index.html
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Prv 

  

 

 

Aj 

Pč 

Vv 

 
 

 Místo, kde žijeme 

 Soužití lidí, chování lidí  

 Slunovrat 

 Test č. 2 – 14. 1.  
 

          

 Unit 3, pololetní test 
 

 Práce s textilem, navlečení nitě, uzlík, přední steh (jehelníček) 
 

 Tvorba jednoduchého kalendáře (kreslíme podle jednoduchého popisu) 

Domácí 
úkoly 
 
 
 
 

 

Nadále platí denně číst pod dozorem, kousek čtěte i společně, výrazně, hlasitě. Děkuji   

Možná nadešel čas k druhému omytí hlavy šamponem proti vším, první bylo 12. 12. – tímto všem 
děkuji. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucinny-lek-proti-vsim-v-lekarnach-nemaji-rika-
parazitolog/r~7fb9a69874b411e4840b002590604f2e/?utm_source=ce 

Plán družiny  na leden 

5. - 9.1. Hry na sněhu, poznáváme nejen stopy zvířat. 

12. - 16.1. Výroba dárků k zápisu. 

19. - 23.1. Zimní olympiáda - veselé sportovní odpoledne. 

26. - 29.1. Příprava na karneval. 

 Báseň zpaměti 

MĚSÍCE 

Václav Čtvrtek 

Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka, březen dá první lžičku medu, v 

dubnu se čistí studánka, 

květen se říká podle kvítí, červen si na svět sluncem svítí, červenec po jahodách 

voní, srpen si bleskem zakřeše, 

v září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť pleská po střeše, listopad svléká 

stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý. 

 

Peníze z aukce obrázků – 1090,- Kč jsou ve fondu, navštívíme nějaký útulek a peníze darujeme 

(uvažovala jsem i o útulku pro koně v Křižanech – poradíme se s dětmi). 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucinny-lek-proti-vsim-v-lekarnach-nemaji-rika-parazitolog/r~7fb9a69874b411e4840b002590604f2e/?utm_source=ce
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ucinny-lek-proti-vsim-v-lekarnach-nemaji-rika-parazitolog/r~7fb9a69874b411e4840b002590604f2e/?utm_source=ce
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Šťastný rok 2015 všem. V. Poláčková a L. Pěnkavová 

   

1.  


