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Měsíční plán 1.B duben 2022 

Informace 

Od 25. 4. – 29. 4. probíhají třídní schůzky ve formě TRIÁD, termíny a časy 
upřesníme týden dopředu. 

12. 4. – den otevřených dveří (10:00 – 15:00 hod.) 

22. 4. – čtvrtletní pedagogická rada 

29. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ ve spolupráci se ŠD (akci ještě upřesním 
v posledním týdnu) 

Akce, 
pomůcky 

• 15. 4. státní svátek Velký pátek 

• 18. 4 státní svátek Velikonoční pondělí 

• 21. 4. - Zápis do 1. tříd 14:00 – 17:00 hod. 

Učivo:   
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• Hláska a písmeno „Š, C, Č, B, Ž“ 

• Čtení slabik, krátkých slov a vět 

• Psaní písmen „Z, H, I, K, S, P“ + psaní slov z již známých písmenek 

• Opis, přepis, diktát 

• KAŽDÝ DEN PROCVIČUJTE HLASITÉ ČTENÍ! 
 
 

• Číselná řada 0 – 20, sčítáme a odčítáme v oboru 0 – 20, rozklad čísel 

• Počítáme s hady, sčítací trojúhelníky, hrajeme si na obchod, neposedové, autobus 

• Všímáme si podmínek ve sčítacích trojúhelnících 

• Hledáme součet 3 čísel 

• Řešíme slovní úlohy 
 

• Jaro 

• Já to hravě zvládnu 

• Velikonoce 
 

• Unit 7 – On Safari – opakování 

• Unit 8 Meet my Family 

• Easter 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Je nutné denně číst slova a věty. Každý den procvičujte pamětné počítání.  

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

• Kontrolujte aktovku a žákovskou knížku. 

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky). Domácí úkoly, prosím, 
podepisujte.  

• Matematiku můžete procvičovat i online: na každé stránce v matematice najdete 
na horním okraji procvičovací kód, který zadáte na stránkách - 
https://www.skolasnadhledem.cz  a objeví se cvičení na procvičování.  

 
Přeji příjemné prožití Velikonoc.  Barbora Pražáková 

https://www.skolasnadhledem.cz/
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