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Měsíční plán 1.B LEDEN 2023 

 

Informace 

Přeji Vám klidný start do nového roku a v celém roku plno štěstí, zdraví, úsměvů a 
příjemných zážitků. JS 

3. 1. 2023 - zahájení výuky v novém roce 

31. 1. vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí (4. vyučovací hodinu, 5. odpadá) 

3. 2. pololetní prázdniny 

 

Pokud jste si zvolili platbu za ŠD na každé pololetí zvlášť, uhraďte prosím nejpozději do 9. 
1. 2023 platbu za leden-červen. 

Akce, 
pomůcky 

Akce 

5. 1. Programátoři – ozoboti (ve škole) 

10. 1. Knížkový den – děti si přinesou svoji knihu (třeba od Ježíška). 

27. 1. Pomoc v zimě – Archa (cena 40,- placeno z fondu třídy) 

   Sraz: 8:00 před školou (na nádvoří školy) 

   S sebou: batůžek se svačinou, pitím, vhodné oblečení (část programu se koná venku), čip 
+ 2 zlevněné lístky na MHD prosím předem do 26. 1. (Děti mohou nosit již od 23. 1.) 

Smysly – stanoviště připravená deváťáky (leden/únor) 

 

CA: Novoroční centra 

       Zimní centra 

 

Pořád chodíme ven o velké přestávce a pátky. 

 

Pomůcky 

Děti si nosily na prázdniny domů tělocvik na vyprání. Nezapomeňte jej přinést zpět. 

Většině dětí chybí hadřík k fixe na tabulku a náhradní fixa, prosím o kontrolu. 

AJ 
V lednu budeme pokračovat v lekci, která je věnována lidskému tělu. Připomeneme si barvy, 
čísla a zkusíme tvořit celé věty se slovesem 'have got'. 

ČJ  

• Hláska a písmeno N, D  

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět 

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

• Opis, přepis 

• Určení první a poslední hlásky 

• Délka slabik 

• Skládání slabik a slov 
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M 

• Plán stavby 

• Krokování vpřed a vzad 

• Psaní číslice 9 

• Počítáme do 10 – sčítání, odčítání, rozdělujeme 

• Slovní úlohy 

• Sčítací trojúhelníky 

PRV 
• Zimní sporty 

• Lidské tělo 

Domácí 
příprava 

• Prosím, denně je nutné číst slabiky a slova – čtecí listy, slabikář (čtecí list jako doplňující 
materiál, stěžejní domácí úkoly) 

• Každý den procvičujte počítání. 

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

• Kontrolujte aktovku a úkolníček. 

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky, náhradní fixa na tabulku). 

Krátké 
zprávy 

Prosím, pokud by někomu doma přebývaly malé zavírací pytlíčky, využila bych je na 
pomůcky. Mockrát děkuji. 

 


