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Měsíční plán 1.A leden 2022 

Informace 

• 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

• 3. 1. nástup dětí do školy 

• 4. 2. – pololetní prázdniny 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: 

· v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků dvakrát 

týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;  

· dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí;  

· nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 

31. ledna – rozdávání výpisu pololetního vysvědčení 11:00 – 11:45 hod.  

 

Akce, 
pomůcky 

• Naivní divadlo – představení Kabinet zázraků (8:30 – 10:30 hod.)  
Vstupné 70 Kč bude hrazeno z tř. fondu. 

Učivo:   

 Čj 
 

 

 

 

M 
 

 

 

 

Prv 
 

    Aj 

 

• Hláska a písmeno „J“, „Y“, „N“,“ D“, „K“ 

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět 

• Psaní písmen „s, p, j, a, o“ + psaní slabik a slov z již známých písmenek 

• Opis, přepis, diktát 

• Každý den procvičujte hlasité čtení. 
 

• Stavíme z krychlí 

• Krokujeme dozadu 

• Co už umíme? 

• Číselná řada 0 – 10,  psaní číslic 7, 8, 9 

• Počítáme do 10, rozdělujeme 

• Řešíme slovní úlohy 
 

• Rodina: moje rodina, narozeniny, můj pokojíček, pomáháme si 
 

• Opakování 4. lekce + Monsters 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Je nutné denně číst slabiky a slova.  Každý den procvičujte 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.  

 
Přeji krásný nový rok 2022.  Daniela Turčíková 
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