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Měsíční plán 1. A Leden  2023 

Informa-
ce 

Přeji všem klidný vstup do nového roku a hlavně všichni ve zdraví, pevně 
věřím, že období viróz máme za sebou.  

• 3. 1. 2023 -zahájení výuky v novém roce  

• 31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí  

• 3. 2. pololetní jednodenní prázdniny  
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
práce  

viz. denní zprávy v edookitu  

• Prosím, denně je nutné číst slabiky a slova – Slabikář,   

• Každý den procvičujte počítání.  

• Dbejte, prosím, na správný úchop tužky při psaní.   

• Kontrolujte aktovku a edookit. 

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky).  
Centra aktivit: Lidské tělo  

Akce, 
pomůcky 

Akce: podle počasí uskutečníme naučnou vycházku ven – dám předem vědět, 
zatím to vypadá na deštivé počasí  
6. 1.Knížkový den – děti si přinesou svoji knihu (třeba od Ježíška).  
30. 1. Hračkový den – moje oblíbená hračka ve škole  
O velké přestávce pořád chodíme ven.  
 

AJ 
Začneme 5. lekci, naučíme se části lidského těla. Budeme používat otázky s 
How many a Have you got? 

ČJ  

viz. týdenní plány na webu 1. A 

• Hláska a písmeno „N“,“ D“, „K“ Slabikář do strany 40 včetně  

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět  

• Psaní písmen a, u, o, m, l, s, p + psaní slabik a slov z již známých 

písmenek  

• Opis, přepis  

• Každý den procvičujte hlasité čtení rozcvičení na str. 27, 28, 29 ve 

Slabikáři  

M 

viz. týdenní plány na webu 1. A 

• Dokončíme PS 1. díl 

• Stavíme z krychlí  

• Krokujeme dozadu  

• Co už umíme?  

• Číselná řada 0–10, psaní číslic 7, 8, 9  

• Počítáme do 10, rozdělujeme, řešíme slovní úlohy 
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PRVOUKA  

viz. týdenní plány na webu 1. A 

Roční období-zima 

Zimní sporty 

Lidské tělo   


