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: říjen
Informace pro rodiče

 30. 9.
Fotografování žáků 1. ročníků (společná fotografie)
 1. 10.
Dračí den
 4. 10.
Zahájení činnosti zájmových kroužků
 27. 10. a 29. 10. Podzimní prázdniny

Učivo
●
●

ČJ

●
●
●
●
●
●
●








M

PRV

●

Živá abeceda
Sluchová, zraková a jazyková cvičení
Skládání, rozkládání slov (vytleskávání slabik, délka
samohlásek)
Rozlišování první a poslední hlásky slova
Hlásky a písmena A, L, l, E, e, S, s, O, o
Hledání probraných písmenek v textu
Nácvik čtení prvních slabik
Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení
a správný úchop tužky)
Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky
Nácvik psaní psacích písmen e, l, m, a
Počet 5
Číselná řada (0 - 5)
Vidění počtu do 5 (dokreslení do určitého počtu, počítání
obrázků …)
Vztahy: první - poslední, před - za, hned před - hned za
Porovnávání čísel (znaménka >, <, =)
Sčítání a odčítání do 5 (znaménka +, -, =)
Slovní úlohy
Nácvik psaní číslic 3, 4, 5
Podzim
Proměna přírody, barvy podzimu

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

●
●

AJ

●
●
●

Podzimní měsíce, počasí
Živočichové, stromy na podzim
Podzim v lese, v sadu, na zahradě, na poli
Základní pokyny
Barvy
Čísla
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Úkoly budou červeně označené v sešitě nebo pracovní učebnici,
které má dítě v tašce. Žáci nosí domů pouze učebnici, pracovní sešit
s domácím úkolem nebo školní práci, kterou si máte prohlédnout a
podepsat, jako potvrzení, že jste zaslané práce viděli.
Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní
(básnička + ukázky chybného a správného držení tužky).
Kontrolujte, prosím, ŽK a malý sešitek. Podepisujte i ústní
domácí úkoly – Váš podpis je pro mne jedinou kontrolou, že byl
úkol splněn!
Pokud žák přinese domů desky s nepodepsanými novými písmenky,
označte je, prosím, zkratkou jména a příjmení.
Omluvy v případě nemoci oznamujte, prosím, do 48 hodin
telefonicky nebo e-mailem. Děkuji!
Vyzvedávání úkolů, při nemoci dítěte, je možné pouze po předchozí
domluvě. Pokud přijdete během vyučování nebo o přestávce,
nebudu se Vám moci věnovat!
Dívky s dlouhými vlasy budou mít na tělocvik (každé úterý) vlasy
upravené do culíku, nejlépe spletené do copu.
Zkontrolujte, prosím, zda má Vaše dítě v tašce ubrousek na svačinu!

