Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 1. B

Měsíc: září
Informace pro rodiče









Zahájení školního roku v 8:00h (1. vyučovací hodina)
Testování žáků 1. ročníku
Běžíme si pro jedničku od 16h (ruprechtická kaplička)
Výuka dle rozvrhu + testování žáků
Testování žáků
Třídní schůzky v 16:30 hodin
Státní svátek
Zahájení činnosti zájmových kroužků

1. 9.
2. 9.
3. 9.
6. 9.
9. 9.
23. 9.
28. 9.
 4. 10.

Učivo

ČJ











M

PRV










Orientace v prostoru /nahoře, dole, nad, pod/
Skládání a rozkládání slov /vytleskávání slabik/
Rozvoj zrakového vnímání /hledání rozdílů/
Rozvoj slovní zásoby
Správné hygienické návyky při psaní /správné sezení,
držení tužky/
Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky
Vyvození hlásky a písmene M, A
Číselná řada /0 – 5/
Vidění počtu do 5/dokreslování do určitého počtu,
počítání obrázků/
Pojmy: první x poslední, před x za, hned před x hned za
Slovní úlohy
Nácvik psaní číslice 1, 2
Jsem školák
Škola, třída
Třída v hodině, třída o přestávce
Pravidla chování ve škole
Školní řád
Bezpečná cesta do školy
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AJ

 Greetings (pozdravy, představení)
Colours (barvy)

Poznámky
 Úkoly budou označené červeným puntíkem
 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní
 Denně kontrolujte notýsek a žákovskou knížku (nové záznamy,
prosím, podepisujte)
 Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky)
 Do tělocvičny je vstup povolen pouze v obuvi se světlou podrážkou
 V případě zdravotního omezení na TV je nutné lékařské potvrzení
(vyplňte žádost o uvolnění z výuky předmětu a spolu s lékařskou
zprávou pošlete do školy nejpozději do 17. 9.)
 V případě nepřítomnosti žáka - omluvy nejpozději do druhého dne
(osobně, telefonicky, popř. na mail tř. učitelky)
 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu školy
od 7. 9. – 24. 9. 2021. Každý kroužek se přihlašuje zvlášť. Platba
kroužků nejpozději do 24. 9.
Přeji Vám úspěšný nový školní rok.

Jitka Osterová

