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: říjen
Informace pro rodiče

 2. 10. Den s policií
 5. 10. Dračí den + drakiáda
 9. 10. Členská schůze SRPDŠ od 17 hodin (školní zahrada)
 16. 10. Návštěva knihovny
 22. 10. Vánoční focení (pro objednané děti)
 29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
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Živá abeceda
Orientace v prostoru (nahoře, dole, nad, pod, vpravo,
vlevo)
Skládání, rozkládání slov (vytleskávání slabik, délka
samohlásek)
Rozlišování hlásky na začátku slova
Hlásky a písmena A, a, L, l, E, e, S, s
Hledání probraných písmenek v textu
Nácvik čtení slabik ma, me, la, le, sa, se
Správné hygienické návyky při psaní (správné sezení a
správný úchop tužky)
Uvolňovací cviky na procvičování jemné motoriky
Nácvik psaní psacích písmen e, l, m, a
Počet 5
Číselná řada (0 - 5)
Vidění počtu do 5 (dokreslení do určitého počtu, počítání
obrázků …)
Vztahy: první - poslední, před - za, hned před - hned za
Porovnávání čísel (znaménka >, <, =)
Sčítání a odčítání do 5 (znaménka +, -, =)
Slovní úlohy - kolečka

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

 Nácvik psaní číslice 3, 4, 5
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Podzim
Proměna přírody, barvy podzimu
Podzimní měsíce, počasí
Živočichové, stromy na podzim
Podzim v lese, v sadu, na zahradě, na poli
Colours (barvy)
Numbers 1 - 5
Plnění pokynů ve třídě

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.
 Prosím kontrolujte ŽK a úkoláček. PODEPISUJTE!
 Omluvy v případě nemoci oznamujte, prosím, do 48 hodin nejlépe
e-mailem nebo na čísle 776 170 716. Děkuji.
 Dračí den: v pátek 5. října půjdeme o výtvarné výchově za
příznivého počasí malovat draky na asfalt před školu (vhodné
oblečení, křídy na asfalt). Odpoledne od 16 hodin pouštění draků na
louce u kapličky + opékání buřtů.
 Do 31. října zaplatit příspěvek SRPDŠ 500 Kč.
 Ve třídě se opět objevily vši. Prosím o pravidelnou kontrolu hlavy.
DĚKUJI!

