Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán 1. A

Informace

Akce,
pomůcky

Listopad 2022

Dobrý den všem, několik informací na měsíc listopad:
Děti mají každý den úkol (v pátek nemají) – všechny děti plní. Denně s dětmi trénujte
čtení v Živé abecedě, slabiky a slova na kartičkách. Děkuji za spolupráci.
Od 7. 11. – triády v naší třídě (rodiče, prvňáček a já) – na webu naší třídy si zarezervujte
čas pomocí systému reservanto.
17. 11. státní svátek Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. ředitelské volno
Fotografie – společná fotka třídy 40,- 1. září – 40,- jednotlivci 30,-. Děti dostanou lístek
s cenou.
Upozornění: 1. 12. Adventní trhy na Lesní 15:00-18:00

Akce:
4. 11. od 18:30 do 21:00 Podzimní strašidelný bál v naší škole – 9. C pro nás připravila
večer – Děti, přijďte v maskách. Rodiče vás přivedou a zase odvedou.
2. 11. školní zahrada - 1vyuč. hodina
9. 11. Den s knihou – čtenářská dílna
Pomůcky:pořád platí : v penále malé lepidlo, nůžky, tužky č. 2, pastelky, fixy.
Pastelky a tužky kontrolujte a ořezávejte. Děkuji.
O velké přestávce pořád chodíme ven.

V listopadu se naučíme další slovní zásobu pro školní potřeby a jednoduché pokyny
ve třídě.

AJ

viz. týdenní plány
Čtení: písmena L S P, slabiky, slova
ČJ

Psaní: -nácvik psaní písmen, uvolňovací cviky

M

viz. týdenní plány
Přirozená čísla 1 – 8, určujeme počet, čteme číslice • Početní operace – rozklad, sčítání,
dopočítávání, odčítání • Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru • Rovnost,
porovnávání, znaky „rovná se, větší než, menší než“
viz. týdenní plány

PRVOUKA

Podzim – na poli, v lese
Rodina
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