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Měsíční plán 1.A Říjen 2021 

Informace 
• 28. 10. – státní svátek  

• 27. + 29. 10. – podzimní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

• 7. 10. Schůzka výboru SRPŠ – od 17:00 hod. 

• 15. 10. 2021 - Den s draky   
Děti si doma mohou vyrobit draka z jakéhokoliv materiálu a dle své fantazie. Ve třídě 
proběhne přehlídka draků.  
V případě hezkého počasí bychom 3. a 4. vyučovací hodinu vyrazili ven pouštět 
draky. Draky na pouštění (zakoupené či vyrobené) si mohou děti přinést do školy o 
den dříve, aby neměly plné ruce a aktovky.  

Učivo:   
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• Rozklad slov na slabiky a hlásky, vytleskávání slabik, určování počtu slabik a hlásek 

• Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci)  

• Hláska a písmeno „M“, „E“, „U“, „I“  

• Čtení písmen, slabik a krátkých slov  

• Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky, říkanky 
 

• Přirozená čísla 1 – 6, určujeme počet  

• Číslo a počet, čteme číslice 1 - 6  

• Píšeme číslice 1, 2, 3 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání  

• Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru  

• Skládáme na stejné části – klasifikace podle dvou parametrů 
 
 
 

• Cesta do školy  

• Domov, škola - cestujeme, kde bydlím  

• Podzim – příroda na podzim, znaky podzimu 
 
 
 
 

• V říjnu budeme ještě procvičovat slovní zásobu na téma barvy, čísla 1-12 a pocity. 
Postupně začneme přidávat nová slovíčka k tématu školní potřeby. Učíme se 
pozdravit, představit, poděkovat a rozloučit.  

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 

• Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní. 

• Denně kontrolujte aktovku a žákovskou knížku (nové záznamy, prosím, podepisujte). 

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky). 

• V případě nepřítomnosti žáka - omluvy nejpozději do druhého dne (přes Edookit či na 
email tř. učitelky). 
 

 
Přeji příjemné podzimní dny, Daniela Turčíková 
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