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Měsíční plán 

Třída: 1. B Měsíc: září 

Informace pro rodiče 

   1. 9.          Zahájení školního roku (1. vyučovací hodina) 

   2. 9.          Běžíme si pro 1 (sportovní akce pro děti a rodiče) 

 2. a 5. 9.     Výuka končí v 10.00 h (2. vyučovací hodiny) 

 6. - 7. 9.      Výuka končí v 10.50 h (3. vyučovací hodiny) 

 8. - 9. 9.      Výuka končí v 11.40 h (4. vyučovací hodiny) 

   8. 9.          Třídní schůzky v 16:30 hodin 

 12. 9.          Výuka dle rozvrhu 

                   Začátek přihlašování do zájmových kroužků od 6:30h 

 12. - 16. 9.  Z pohádky do pohádky - projektový týden 

 22. 9.           Zahrada všemi smysly - projektový den 

 26. 9.           Ukázka dravců 

 28. 9.           Státní svátek 

 30. 9.           Dračí den s drakiádou 

Učivo 

ČJ 

Živá abeceda 

 Rozvoj sluchu - rozlišování různých zvuků, rytmizace říkadel, 

slabiky slov, určování první hlásky 

 Rozvoj zraku - orientace v prostoru (nahoře, dole, nad, pod, 

vpravo, vlevo) 

 Rozvoj řeči - výslovnost hlásek, slov, jazykolamy 

 Rozvoj jemné motoriky - skládání, překládání, vybarvování, 

mačkání, trhání, stříhání, modelování … 

 Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky 

 Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení 

tužky) 

 Vyvození písmenka A, Á, M, L   

M 

     Počet 5 

 Orientace v prostoru, na ploše, pojmy nahoře, dole, vpravo, 

vlevo 

 Orientace v řadě, pojmy před, za, první, poslední, mezi… 
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 Pojem řádek, sloupec 

 Číselná řada (0 - 5) 

 Vidění počtu do 5 (dokreslení do určitého počtu, počítání 

obrázků …) 

 Vyvození čísel 1, 2, 3, numerace 

 Porovnávání čísel v oboru 1 - 3 

 Vyvození operace sčítání 

 Slovní úlohy  

 Nácvik psaní číslice 1, 2, 3 

PRV 

Škola 

 Škola, třída 

 Pravidla chování ve škole - školní řád 

 Pravidla chování ve třídě 

 Třída v hodině, třída o přestávce 

 Bezpečná cesta do školy - orientace v silničním provozu  

 Zahrada všemi smysly - projektový den 

AJ 
 Greetings (pozdravy, představení) 

 Colours (barvy) 

Poznámky 

 Úkoly budou označené červenou hvězdičkou v sešitě, učebnici, na 

    volném listě, který je v aktovce. 

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

 Denně kontrolujte penál (ořezané tužky a pastelky), ŽK a notýsek, 

    nové záznamy, prosím, podepisujte.  

 Do pátku 9. září si děti přinesou pomůcky dle seznamu.  

 Pokud má žák nějaká zdravotní omezení pro TV, tak musí donést 

    potvrzení od lékaře nejpozději do 30. září 2022. 

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu školy od 

12. 9. - 26. 9. 2020. Každý kroužek se přihlašuje zvlášť. 

 V pátek 30. září si děti mohou přinést doma vyrobeného draka, 

    který nemusí létat. Použijte fantazii, draci mohou být z různých  

    materiálů. Poslední hodinu půjdeme malovat draky na asfalt před  

    školu (vhodné oblečení). Odpoledne od 16 hodin pouštění draků na  

    louce u kapličky, můžete si opéct špekáčky . 

 

          Přeji Vám pevné nervy, hodně trpělivosti a dětem úspěšné   

          vykročení do 1. třídy                                             Chaloupková Alena 
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