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Měsíční plán 

Třída: 1. B Měsíc: květen 

Informace pro rodiče 

    9. 5.  Talent SCOOLFESTU - casting od 16 hodin 

 10. 5. hudební pořad v KVKL – Rytmická zahrada a mňoukající 

kočka 

 11. 5. Fotografování třídních kolektivů 

 26. 5   SCHOOLFEEST od 17 hodin 

 27. 5. Ředitelské volno 

 31. 5. Fyzikální jarmark 

   1. 6. Divizna – Haló, je tam někdo? 

Učivo 

ČJ 

Slabikář 

 Procvičování  písmen F, f  

 Vyvození nových písmen G,  Ď, ď, Ť, ť, Ň, ň 

 Hledání probraných písmenek v textu 

 Čtení slov se slabikami dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny, bě, 

pě, vě, mě 

 Nácvik čtení s porozuměním (odpovědi na otázky, 

kontrola porozumění čtenému textu, psané instrukce, 

doplňovačky, přesmyčky…) 

 Psaní nových písmen b, B, č, Č, ž, Ž, ř, Ř, g, K, E, L, f, F, 

Y 

 Přepis, opis, diktát 

M 

Počet 20 

 Číselná řada (0 - 20) 

 Procvičování + a – do dvaceti bez přechodu desítky 

 Číselná osa 

 Kilogram  

 Porovnávání čísel (znaménka >, <, =) 

 Vyvození sčítání s přechodem desítky a přičítání 

k číslům 9, 8, 7 

 Geometrické tvary – shrnutí 
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 Slovní úlohy – názorné pomůcky (peníze, tabulka 

čísel) 

PRV 

    Člověk ve společnosti 

 Ája mezi kamarády 

 Co lidé umí 

 Lidé si vyrobili pomocníky 

 Opakování  - člověk ve společnosti 

 Svátek maminek 

Léto 

 Okénko do letní přírody 

 Letní proměny v přírodě  

AJ 
● Animals -  (Zvířata) 

Poznámky 

 Denně trénovat hlasité čtení slov a vět ve slabikáři. 

 Trénovat pamětné sčítání a odčítání do 10. 

 Trénovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. 

 Na hudební pořad 10. 5. do knihovny prosím o dvě jízdenky za 

12 Kč. Děkuji. 

 

 

 


