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: leden
Informace pro rodiče

 1. - 2. 1.
 3. - 4. 1.
 17. 1.
 31. 1.
 1. 2.

Vánoční prázdniny
Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7. 1.)
Knihovna “Jak se klepe na dveře”
Předání pololetního vysvědčení od našich patronů
Pololetní prázdniny

Učivo

ČJ

M

PRV

Slabikář
 Fonetické hry - skládání, rozkládání slov (vytleskávání
slabik, délka samohlásek)
 Vyvození nových písmen Y, y, N, n, V, v, Z, z, D, d
 Hledání probraných písmenek v textu
 Nácvik čtení dvouslabičných slov s otevřenou slabikou
/pila/, jednoslabičných slov se zavřenou slabikou /les/ a
krátkých jednoduchých vět podle slabikáře
 Psaní nových písmen / y, U, n, N, v, V, z, d, S/, slabik,
jednoduchých slov a vět
 Přepis slov z tiskacího písma do psacího písma
Počet 8
 Číselná řada (0 - 10)
 Porovnávání čísel (znaménka >, <, =)
 Sčítání a odčítání v oboru 8 (znaménka +, -, =)
 Rozklad čísel
 Dopočítávání daného počtu
 Slovní úlohy - kolečka, peníze
 Nácvik psaní číslice 9, 10
V zimě
 Zimní radovánky
 Zvířátka v zimě
Člověk a jeho zdraví
 Spolužáci
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Lidské tělo

AJ

 Toys (Hračky)
 My body (Moje tělo)

Poznámky
 Úkoly budou označené červenou hvězdičkou v sešitě, učebnici, na
volném listě, který je v tašce.
 Denně trénovat hlasité čtení slov a vět ve slabikáři - dělat obloučky
červenou pastelkou.
 Trénovat rozdíl mezi sčítáním a odčítáním (znaménka + a -).
 Dbejte, prosím, na správný úchop tužky a správné sezení u psaní.
 Připomínám každodenní kontrolu penálu (ořezané tužky a
pastelky). Děkuji.
 Prosím kontrolujte ŽK a úkoláček. Podepisujte!

