Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
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Měsíční plán
Třída: 1. B

Měsíc: září
Informace pro rodiče












3. 9.
Zahájení školního roku (1. vyučovací hodina)
4. - 5. 9. Výuka končí v 10.00 h (2. vyučovací hodiny)
6. - 7. 9. Výuka končí v 10.50 h (3. vyučovací hodiny)
6. 9.
Třídní schůzky v 17 hodin
7. 9.
Běžíme si pro 1 (sportovní akce pro děti a rodiče)
10. 9.
Výuka dle rozvrhu
10. - 14. 9. Projektový týden „Z pohádky do pohádky“
18. 9.
Sběr starého papíru
27. 9.
Zahrada všemi smysly
28. 9.
Státní svátek

Učivo

ČJ

M

PRV

Živá abeceda
 Orientace v prostoru (nahoře, dole, nad, pod, vpravo,
vlevo)
 Skládání, rozkládání slov (vytleskávání slabik)
 Rozvoj zrakového vnímání (hledání rozdílů)
 Rozvoj slovní zásoby
 Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení,
držení tužky)
 Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky
 Vyvození písmenka M, A
Počet 5
 Číselná řada (0-5)
 Vidění počtu do 5 (dokreslení do určitého počtu, počítání
obrázků …)
 Pojmy: první - poslední, před - za, hned před - hned za
 Slovní úlohy
 Nácvik psaní číslice 1, 2
Jsem školák
 Škola, třída
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Třída v hodině, třída o přestávce
Pravidla chování ve škole
Školní řád
Cesta do školy
Podzimní zahrada
Greetings (pozdravy, představení)
Colours (barvy)

Poznámky
 Úkoly budou označené červenou hvězdičkou v sešitě, učebnici, na
volném listě, který je v tašce.
 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní.
 Do pátku 7. září si děti přinesou pomůcky dle seznamu.
 Denně kontrolujte ŽK a notýsek, nové záznamy, prosím,
podepisujte.
 Kontrolujte každý den penál (ořezané tužky a pastelky).
 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu,
kraťasy, tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze
v obuvi se světlou podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní
omezení pro TV, tak musí donést potvrzení od lékaře nejpozději
do 27. září 2018.
Přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku …
Chaloupková Alena

