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Měsíční plán 1.B ÚNOR 2023 

 

Informace 

Přeji Vám klidný zasněžený únor a užité jarní prázdniny. JS 

3. 2. jednodenní pololetní prázdniny 

20. – 24. 2. jarní prázdniny 

 

Systém Edookit má nový systém přihlašování – viz článek na webu školy. 

https://www.zslesni.cz/aktuality/nove-prihlasovani-do-edookitu.html 

Akce, 
pomůcky 

Akce: 

2. 2. Den s plyšákem – můj oblíbený plyšák ve škole 

8. 2. Moje pohádková kniha – Děti si přinesou svoji pohádkovou knihu. 

14. 2. Seznámení s knihovnou (Program v Krajské knihovně) – sraz 7:50 na dvoře školy 

16. 2. Naivní divadlo 9:00 – 10:00 – Pohádka do dlaně (Vstupné a dopravu upřesním.) 

 

Pořád chodíme o velké přestávce ven. 

 

Pomůcky:  

V březnu nás čeká „Den pera“ a první psaní perem. Prosím o pořízení pera do konce února 
dle vlastního výběru. Preferuji bombičkové s hrotem. V penále také náhradní bombičky.  

Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky č. 2, náhradní fixa na tabulku – 
někteří nemají). 

AJ 
V další lekci se budeme věnovat jídlu. Naučíme se základní slovní zásobu a pokusíme se 
tvořit celé věty se slovesem 'like'. Stále opakujeme barvy, čísla, počasí, nálady atd. 

ČJ  

• Hláska a písmeno K, R, V (Slabikář do strany 45 včetně) 

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět 

• Psaní písmen s, p, M, O, A + psaní slabik a slov z již známých písmen 

• Opis, přepis 

• Opakujeme určení poslední hlásky, délky slabik. 

Procvičujte hlasité čtení – rozcvičení str. 27 – 31 ve Slabikáři. 

M 

• Řešíme slovní úlohy 

• Počítáme do 12 

• Mosty 

Dokončujeme 1. díl učebnice. 

PRV 
• Lidské tělo 

• Lidé a společnost – povolání, v divadle, v knihovně, v obchodě 

https://www.zslesni.cz/aktuality/nove-prihlasovani-do-edookitu.html
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Domácí 
příprava  

• Prosím, denně je nutné číst slabiky a slova – čtecí listy, slabikář (čtecí list jako doplňující 
materiál, stěžejní domácí úkoly). 

• Každý den procvičujte počítání. 

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

• Kontrolujte aktovku a úkolníček. 

• V případě nemoci, vyzvedněte si učebnice. Učivo kontrolujte v Edookitu. 

 


