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Měsíční plán 1.B

ŘÍJEN 2022

Dobrý den všem, přeji krásný říjen. Níže několik informací. JS

Informace

Akce,
pomůcky

Děti začnou chodit do třídy samostatně – vyprovoďte prosím pouze ke
vchodu. Většina dětí již zvládá sama. Zkusme podpořit jejich samostatnost.
Děkujeme za pochopení.
3. 10. začíná judo v rámci jedné hodiny tělocviku
10. 10. ředitelské volno - družina funguje
https://www.zslesni.cz/aktuality/educa-week-liberec.html
26. 10. - 27. 10. podzimní prázdniny
28. 10. státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
Akce
5. 10. Den s knihou, kterou mi doma čtou.
20. 10. Den stromů
21. 10. Tonda obal (1. vyučovací hodinu ve škole)
Od října zkusíme chodit pravidelně v pátek ven na vyučování. Prosím o
oblečení na ven dle počasí. Sejdeme se vždy ve třídě, jak je zvykem.
Pomůcky:
- v penále pastelky, fixy, tužky č. 2, nůžky, malé lepidlo
Tužky a pastelky kontrolujte a ořezávejte. Děkuji.
- Na VV prosím o dvě malé krabičky od pomazánek s víčkem na
voskovky a modelínu.

AJ

ČJ

V říjnu dokončíme první lekci - Let's play - trénovali jsme barvy, čísla a pocity. Ve
druhé lekci nás čeká téma Colours - budeme trénovat jednotlivé barvy, zpívat
písničky a hrát hry. Budeme procvičovat vazbu I like / I don't like, My favourite
colour is.... Na konci měsíce nás čeká hodina na téma Halloween.
Čtení
Příprava na čtení (orientace na stránce, první a poslední písmeno, určování počtu
slabik). Hlásky a písmena E, I, U. Skládáme slabiky s M. - Živá abeceda, Pracovní
sešit k Živé abecedě
Psaní
Přípravné cviky na psaní, uvolňování ruky, správné držení tužky. - Cviky 1, 2
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PRV

Domácí
příprava

Číslice 5, 6 – operace sčítání, rozklad, dopočítávání, porovnávání čísel, znaky >,<,
=, plán stavby
Podzim - v lese, na poli, na zahrádce
Děti mají každý den úkol (v pátek nemají). Prosím o podpis.
Domácí úkoly zapisujeme do úkolníčku. U daného cvičení v učebnici/pracovním
sešitě kreslíme červený puntík. Po zhotovení si puntík v úkolníčku škrtají.
Zapojte prosím děti do přípravy na vyučování - jsme jim podporou k samostatnosti.
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