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Měsíční plán 1.B PROSINEC 2022 

 

Informace 

Milí rodiče a milé děti, přeji Vám, i Vašim blízkým, krásné svátky. Ať prožijete 
spoustu radostných chvil a do nového roku vykročíte s úsměvem a plnou 
dávkou štěstí. Těším se na spolupráci v roce 2023. JS 

 

Při absenci prosím o doplnění učiva podle zprávy v Edookitu.  

1. 2. Adventní trhy na Lesní 15:00 - 18:00 

5. 12. Vánoční fotografování pro zájemce 

14. 12. Vánoční koncert v tělocvičně od 17:00 – LESNĚNKY A MRAVENEČCI 

21. - 22. 12. Ředitelské volno 

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny 

3. 1. 2023 - Zahájení výuky v novém roce 

Akce, 
pomůcky 

Losujeme adventní dárečky. 

5. 12. Mikulášský den (Bohužel se kryje s focením, takže bez kostýmů.) 

20. 12. Besídka s dětmi – Děti si do třídy donesou trochu cukroví na ochutnávku, 
jablíčko na rozkrojení, připravenou svíčku ve skořápce na lodičku. 

 

Pomůcky: v penále malé lepidlo, nůžky, tužky č. 2, pastelky, fixy, náhradní fixa na 
tabulku. 

Pastelky a tužky kontrolujte a ořezávejte. Děkuji. 

 

Chodíme pravidelně v pátek ven na vyučování. Prosím o oblečení na ven dle 

počasí. Sejdeme se vždy ve třídě, jak je zvykem. 

O velké přestávce pořád chodíme ven. 

 

Adventní kalendář na Déčku https://decko.ceskatelevize.cz/advent# 

KVKLI – Představení Ale to se nesmí aneb je to na háčku 3. 12. 10:00, zdarma 
https://www.kvkli.cz/akce/id:55959/ale-to-se-nesmi-aneb-je-to-na-hacku 

KVKLI – Muzizvuky 6. 12. 16:00, zdarma po rezervaci https://www.kvkli.cz/akce/id:55019/muzizvuky 

KVKLI – Zlatý klíč (Zážitkové pohádkové čtení s tvořením) 20. 12. 16:00, zdarma 
https://www.kvkli.cz/akce/id:56083/zlaty-klic 

KVKLI – Vánoční tvoření v knihovně pro děti a rodiče 23. 12. 15:00 – 18:00, zdarma 

https://www.kvkli.cz/akce/id:56051/vanocni-tvoreni-v-knihovne-pro-deti-a-rodice 

AJ 
Dokončíme lekci At the park a poté se seznámíme se slovní zásobou k lidskému tělu 
a se slovesem 'have got'. 

https://decko.ceskatelevize.cz/advent
https://www.kvkli.cz/akce/id:55959/ale-to-se-nesmi-aneb-je-to-na-hacku
https://www.kvkli.cz/akce/id:55019/muzizvuky
https://www.kvkli.cz/akce/id:56083/zlaty-klic
https://www.kvkli.cz/akce/id:56051/vanocni-tvoreni-v-knihovne-pro-deti-a-rodice
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ČJ  

Čtení 

Začínáme číst slabikář. 

Písmena J, Y. 

Slabiky, slova, krátké věty. 

 

Psaní 

Uvolňovací cviky, nácvik psaní prvních psacích písmen 

M 

Krokování vpřed i vzad 

Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru 

Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

PRV Roční období zima, Vánoce 

Domácí 
příprava  

Týdenní čtecí listy mají děti v deskách, prosím o každodenní hlasité čtení. 
Děti mají každý den úkol (v pátek nemají). Prosím o podpis. 
Děkuji za spolupráci. 

 


