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Měsíční plán 1.A Únor 2022 

Informace 

 
• 4. 2. – pololetní prázdniny  

• 14. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny   

• Včasný příchod do školy – Znovu připomínám, že třída je pro děti otevřená 
od 7:50hod. a děti musí přijít nejdéle v 8:00 hod., aby si stihly nachystat věci na 
vyučování. Přizpůsobte tomu, prosím, jejich ranní příchod do školy. Děkuji. 

 •  

Akce, 
pomůcky 

 
- 10. 2. – donést na PČ kousek vaty nebo 4 odličovací tamponky  
- Psaní perem – během měsíce února budou děti dostávat 

inkoustové pero Tornádo. Pokud budete chtít, kupte dětem pero 
vlastní, nejlépe plnící bombičkové. Zatím prosím nedoporučuji 
gumovací (vhodné až od třetího ročníku). V první třídě nebudeme 
používat ani zmizík. Postup opravování chyb naučím děti ve škole. 

 

Učivo:   
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•  Hláska a písmeno „D“, „K“, „R“,“ V“, „Z“  

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět  

• Psaní písmen „n, y, v, z, A, M, N, J“ + psaní slabik a slov 
z již známých písmenek  

• Opis, přepis, diktát  

• Každý den procvičujte hlasité čtení.  
 

• Stavíme z krychlí  

• Krokujeme vpřed i vzad  

• Číselná řada 0 – 14, čteme i píšeme 

• Počítáme do 14, rozdělujeme  

• Řešíme slovní úlohy  

• Nové prostředí autobus 
 

• Lidské tělo 

• Lidé a společnost 
 
 

• 5. lekce Monsters 

• 6. lekce Let’s eat 
 •  
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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.  
 
• Dávejte dětem náhradní roušku do igelitového pytlíku do aktovky. 
Prvňáčci často roušky ztrácí. 

 
 

Pohodový únor, Daniela Turčíková  
 

 


