Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 1. B

Měsíc: prosinec
Informace pro rodiče









3. 12. Oblastní galerie „Malířovy Vánoce“
5. 12. Čertovská škola
6. 12. Naivní divadlo: „Proletět duhou“
11. 12. Vánoční vystoupení v kostele od 17 hodin
18. 12. Fyzikální jarmark
21. 12. Třídní vánoční besídka
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny

V době vánočních prázdnin, prosím, nezapomínejte na čtení a
počítání. Děkuji!
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M







Slabikář
Fonetické hry - skládání, rozkládání slov (vytleskávání
slabik, délka samohlásek)
Rozlišování hlásky na začátku slova
Hlásky a písmena T, t, J, j
Hledání probraných písmenek v textu
Nácvik čtení dvouslabičných slov s otevřenou slabikou a
krátkých jednoduchých vět
Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení a
správný úchop tužky)
Nácvik psaní psacích písmen t, I, j, J, P
Počet 7 - PS 2. díl
Číselná řada (0 - 10)
Porovnávání čísel (znaménka >, <, =)
Sčítání a odčítání v oboru 7 (znaménka +, -, =)
Rozklad čísel
Slovní úlohy - kolečka, peníze
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 Nácvik psaní číslice 8
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V zimě
Zimní počasí
Slavíme Mikuláše
Blíží se Vánoce
Vánoce jsou tu
School things (Školní věci)
Numbers 1 - 10 (Čísla)
Math - plus, minus, eguals (+, -, =)
Christmas

Poznámky
 Úkoly budou označené červenou hvězdičkou v sešitě, učebnici, na
volném listě, který je v tašce.
 Trénovat hlasité čtení slov - dělat obloučky červenou pastelkou.
 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní.
 Připomínám každodenní kontrolu penálu (ořezané tužky a
pastelky). Děkuji.
 Prosím o kontrolu ŽK a úkoláček. Podepisujte.
 Během vánočních prázdnin vyperte, prosím, dětem úbory a ručníky.
 Do Čertovské školy ve středu 5. 12. mohou děti přijít do školy v
maskách čertíků.
 Na třídní vánoční besídku mohou děti přinést dáreček pro kamaráda
a trochu cukroví. Děkuji.
 Do školy se vracíme v pondělí 7. ledna 2019
Přeji Vám i dětem krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce
2019.
Alena Chaloupková

