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Měsíční plán 

Třída: 1. B Měsíc: listopad 

Informace pro rodiče 

   5. 11.  Den duchů 

 11. 11.  Třídní schůzky v 16:30 hodin 

 15. 11.  Pohádka do dlaně (návštěva Naivního divadla)  

 16. 11.  Vánoční focení (pro objednané děti) 

 17. 11.  Státní svátek   

 23. 11.  Rytmická zahrada a mňoukající kočka (9:00) 

 27. 11   Věncování (od 9 do 12 hodin ve školní jídelně) 

Učivo 

ČJ 

          Živá abeceda 

 Skládání, rozkládání slov (vytleskávání slabik, délka 

samohlásek, krátké a dlouhé slabiky) 

 Rozlišování hlásky na začátku slova 

 Hlásky a písmena O, o, P, p, U, u, I, i 

 Hledání probraných písmenek v textu 

 Nácvik čtení otevřených slabik se souhláskami M, L, S, P 

 Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení a 

správný úchop tužky) 

 Nácvik psaní psacích písmen l, m, a, s, o, i 

 Psaní prvních slabik 

M 

Počet 6 

 Číselná řada (0 - 6) 

 Porovnávání čísel (znaménka  >, <, =) 

 Sčítání a odčítání v oboru 6 (znaménka +, -, =) 

 Slovní úlohy  

 Nácvik psaní číslice 5, 6 

PRV 

     Podzim- opakování 

 Stromy na podzim 

 Podzim na poli 
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 U nás doma 

 Moje rodina, v rodině 

 Máme miminko 

 Ájin pokojíček 

 Ája pomáhá mamince 

AJ 
 Čísla 

 Školní potřeby 

Poznámky 

 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní.  

          Prosím kontrolujte ŽK a úkoláček. Podepisujte i ústní domácí  

          úkoly – Váš podpis je pro mne jedinou kontrolou, že byl úkol     

          splněn! 

 Při čtení slov netrvejte na přečtení celého slova najednou, ale 

slova slabikujte. Předejdete tak dvojitému čtení (dítě si čte slovo 

po slabikách potichu, aby přečetlo slovo najednou – čte ho 

dvakrát). Vytváří si tak zlozvyk, který se velmi špatně 

odnaučuje! 

 Omluvy v případě nemoci oznamujte, prosím, e-mailem nebo 

telefonicky (tel. č. v ŽK) Děkuji! 

 Na Den duchů v pátek 5. listopadu mohou  děti přijít do školy v 

maskách bubáčků, peřináčů, duchů lesů, stromů, rybníků, 

podzimu… Fantazii se meze nekladou. V 17 hodin se sejdeme u 

školy a projdeme se v lampionovém průvodu, který zakončíme 

soutěžemi. 

 


