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Měsíční plán 1.B LISTOPAD 2022 

 

Informace 

Dobrý den, přeji všem krásný a barevný listopad. JS 

Od 7. 11. – triády v naší třídě (20minutová konzultace rodiče, žáka a učitele) – 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 Kč, 1. září 40 Kč, jednotlivci 30 Kč. Děti 
dostanou lístek s cenou do žákovské knížky. 

 

1. 12. Adventní trhy v ZŠ Lesní 15:00 - 18:00 

Akce, 
pomůcky 

Akce: 

4. 11. od 18:30 do 21:00 Podzimní strašidelný bál v naší škole (Připravila pro nás 

IX. C)  Děti, přijďte v maskách. Rodiče vás přivedou a zase odvedou. 

9. 11. Den s knihou  

 

Pomůcky: 

Pořád platí: v penále malé lepidlo, nůžky, tužky č. 2, pastelky, fixy, 2 fixy na tabulku, 
hadřík na tabulku (2 fixy a hadřík mají ze školy, další již prosím doplňujte doma.) 

Pastelky a tužky kontrolujte a ořezávejte. Děkuji. 

 

Chodíme pravidelně v pátek ven na vyučování. Prosím o oblečení na ven dle 
počasí. Sejdeme se vždy ve třídě, jak je zvykem.  

O velké přestávce pořád chodíme ven.  

 

Děti nosí každý den do školy úkolníček, žákovskou knížku a Živou abecedu. 

Akce v Krajské knihovně – Den pro dětskou knihu (zdarma, 26. 11. 9:00 – 13:00) 
https://www.kvkli.cz/akce/id:55312/den-pro-detskou-knihu 

AJ 
Dokončíme druhou lekci, ve které jsme se učili o školních potřebách. V třetí lekci se 
seznámíme s atrakcemi, které najdeme v parku. Průběžně opakujeme probranou 
slovní zásobu, zkoušíme mluvit v celých větách.  

ČJ  

Čtení 

Hlásky a písmena L, S, P. Čteme slabiky a jednoduchá slova. 

Psaní 

Přípravné cviky na psaní, uvolňování ruky, správné držení tužky. 
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M 
Zápis čísel číslicí, počítáme do 8 – operace sčítání, odčítání, dopočítávání, 
porovnávání. Plán stavby. Krokování. 

PRV 
Podzim 

Rodina 

Domácí 
příprava  

Děti mají každý den úkol (v pátek nemají). Prosím o podpis. 

Denně procvičujte s dětmi hlasité čtení (Živá abeceda, slabiky a slova na 
kartičkách). Děkuji za spolupráci. 

 


