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Měsíční plán: II. B                                     Leden 2015 

Informace 

 5. 1. – První školní den v roce 2015 

 29. 1. – Rozdání pololetního vysvědčení v průběhu 4. vyučovací hodiny 

 30. 1. – Pololetní prázdniny  

 2. 2. – 8. 2. – Jarní prázdniny 

 

 

 

 
 

 

Akce, 
pomůcky 

 8. 1. – Den s knihou – do školy si přinesu knížku od Ježíška nebo tu, kterou jsem o 
prázdninách četl/a 

 15. 1. - Jehla, nit, kousek pokud možno netřepivé látky   
 

 !!! V týdnu od 19. 1. budeme psát pololetní písemné práce z M, Čj i Prv 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

 

 

Prv 

  

 

 

Aj 

 

 Opakování a procvičování známého učiva – dělení hlásek, samohlásky krátké, samohlásky 
dlouhé, psaní u/ú/ů, tvrdé souhlásky 

 Měkké souhlásky - vyvození 

 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 (postupem času i s přechodem přes desítky) 

 Pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

 Zápis slovní úlohy a příkladů do sešitu 

 Měření délky v centimetrech 

 Geometrie – rýsování přímky a úsečky 
 

 Česká republika – Čechy, Morava, Slezsko, jednoduchá práce s mapou, státní symboly ČR, 
text hymny 

 Soužití lidí, chování lidí  

 Slunovrat 
 

 Unit 3 – Everyone is different 
 

Domácí 
úkoly 
 
 
 

o Nadále platí denně číst pod dozorem, kousek čtěte i společně, výrazně, hlasitě. Děkuji.  
o Zkontrolujte prosím vybavení penálu a zeptejte se svých dětí na vybavení boxu. Některým 

dětem chybí tuhé lepidlo, nůžky, apod. Prosím doplnit. Děkuji.  
o Od dětí vím, že pravidelně prohledáváte jejich hlavy. Prosím nadále o jejich preventivní 

kontrolu. Žádnou zprávu o výskytu vší v naší třídě jsem nedostal. Přesto hned v prvním týdnu 

Termíny k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2015 / 2016 

 14. 1. – Den otevřených dveří od 10:00 do 15:00 

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

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

 28. 1. – Zápis do 1. tříd pro ostatní uchazeče od 14:00 do 17:00 
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 poprosím manželku, aby si udělala čas a všechny zase prohlédla. 

 

Přejeme vám všem úspěšný vstup do nového roku. 

AD + AT 


