List1

Matematika

společná rána

téma (prvouka, výchovy): mé okolí, obec, bezpečí, projektový den
plánovací tabule a pravidla
– moje okolí

Plánování, píseň
poutníka, společný
první zápis do
kroniky

pravidla třídy – spoluvytvoření pravidel, pravidla ranního
kruhu - kamínek, rituál rozloučení, putování za vzděláním,
moje fotka na plánovací tabuli, co si beru s sebou jsem já
sám, moje schopnosti, znalosti, dovednosti , způsob chování
a jednání – můj seznam,co už umím a co se chci dozvědět –
co pro to udělám?

září

Čeština

vyprávěj podle obrázků, co dělala
Linda (s. 6)
vyprávění ve dvojicích – menší
druhákům, kluci se ptají podle osnovy
a snaží se zapamatovat

1.
Týden dopis z prázdnin, vlastní knížku na
čtení

2.
Týden

porovnej stejně/více/méně, orientace v
prostoru
zapiš kolik, tabulka prázdniny společně, F s.
8-9, orientace v terénu
tabulka prázdniny společně, cyklotrasy, F s. 5
– 8, orientace v terénu

uvolnění ruky (naplánuj si sám – písek, třídění prvků, porovnávání
modelína, štětec), robotická řeč a
slabiková řeč – 2.tř.slabikuje zvířata,
prvňáci hádají, překresli obrázek ze
s. 10 – 13 počítáme do pěti, sčítání.
čtv.sítě (uč.s.13)
slabiková zvířata skutečná i fantazijní –
i VV, s. , 4 tvary písmene, věta, druhy počítáme do 15 opakování, s. 8- 11
vět (kostka)

3.
Týden

uvolnění ruky (venku na hřišti na tabuli, modelování čtverce, prostor.orientace
písek, modelína, štětec), skládání z
dřívek a sirek podle vzoru,
překreslování staveb , A-S
s.14-17 čísla do 6. modelování čtverce

věta, druhy vět – prac.sešit

4.
Týden

autobus, Děda Lesoň, s. 12-15, počítání do
20

jemná a hrubá motorika, seznámení s
písmeny abecedy (obtahování,
překreslování,modelování,
vystřihování), A-S

„závody šneků“

abeceda, vyhledávání podle ní v
rejstříku

plán města z krabiček, pomocí souřadnic,
pojem čtvrtina, počítání do 25

s. 18 – 19 rozklad

okolí školy – plánek
(cesta s kompasem
a plánkem obce),
hřiště – orientace v
prostoru, zápis do
kroniky

0.tř.
1. tř.
2. tř.

Plánování, HRA:
vytleskávání/ukaž
kolik; slovní
kopaná, kronika,
počasí, kalendář,
hodiny, sociální hry

návštěva povolání v
okolí: obchody a
Sokolovna tělocvik! Zvuk a tón. Nástěnný kalendář jako
služby:
učební pomůcka – tvar mandaly (roční doby, měsíce), výroba
(pekař,nahrávací
figurek na autobus – modurit?, moje okolí jsou i mí kamarádi
studio, svoz
a spolužáci
odpadu,čalouník...)
zápis do kroniky

Plánování,
hodnocení, HRA:
vytleskávání/ukaž
kolik; slovní
kopaná, kronika,
počasí, kalendář,
hodiny, histogram
– kolik řádků

bezpečí v okolí školy – prevent. Program policie ČR, lidové
písně. Měříme se vzájemně (výška, rozpětí paží – do kroniky
přehled), čtení po snídani-rodič, obal na portfolio, příprava
Zažít město jinak – strom přání + co maminky napekly a děti
složily origami na přáníčka (19. a 20.září Mařákova)

plánování,
hodnocení, HRA:
myslím si...,
tleskaná v kruhu
dny v týdnu,
kronika,
počasí,kalendář,
hodiny, batůžky –
zápisy do mapy?

naše město z výšky:
Petřínská rozhledna
sokolovna tělocvik! Město z krabiček – plánování (konzultace a zrcadlové
s architektem :o), rozdělení rolí. Návyky při zpívání, dýchání bludiště, Vltava a
do břicha, zpívání s kytarou.
její mosty z výšky,
pětilístek, kronika,
sportovní aktivity
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okolí školy
zaměřené na
dopravu a bezpečí
(městská policie,
MHD a dopravní
hřiště – kola,
tříkolky...)

říjen
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5.
Týden

Čeština

matematika

pozornost, paměť, uvolnění ruky,
pohyb ve čtvercové síti
robotická řeč, vyprávění podle obrázků,
1.tř. Písmeno O, A-S (ovečka z
vlny.bambule)
s. 20 – 23 dopočítávání
slova nadřazená, podřazená,
souřadná, abeceda, vyprávění podle
obrázků-Země město

hodiny s.28-29 prvouka; s. 18 – 21 tabulka,
závislosti a vztahy
co se změnilo, najdi 10 rozdílů

6.
Týden

Smyslové vnímání, uvolňování ruky,
slovní kopaná, písmeno U s 16-17, A-S
s. 24 – 27 souměrnost, data
slova nadřazená, podřazená,
souřadná, abeceda

hodiny, autobus, s. 22 – 25 dvojnásobek,
polovina, tabulka, třetina
plán ZOO

7.
Týden

hry s kostkami-porovnávání prvků,
1.tř. Písmeno A,E s 18 – 19

s. 28 – 31 plán ZOO, znaky větší, menší,
rovná se

popis vybrané památky (či vyprávění
Péťa a vlk),

hodiny, s. 26 – 29 evidence náhody,
pokrýváme podlahu, hledáme vztahy

paměť a pozornost, motorika

orientace v čase, HRA: tleskání v kruhu – dny
v týdnu

8.
Písmeno I,Y, paměť
Týden

s. 32 – 35 počítáme do 7, HRA: tleskání v
kruhu – dny v týdnu

čtení s porozuměním

plánek krabičkového města podle souřadnic,
s. 30 – 33 vzor v síti, cyklotrasy

rozvoj slovní zásoby a vyjadřování

orientace v čase

9. týden slovní zásoba, opakování samohlásek s. 36 – 39 sčítání, odčítání
tvůrčí psaní

společná rána

téma (prvouka, výchovy): mé okolí, naše město a
příroda v něm, bezpečí

projektový den
– naše město

Plánování,
hodnocení,
časopisy Sluníčko a
?, předplatné, HRA,
třídní kasička –
měsíčně 200,- Kč

třídní kapesné – jak naložit s naspořenými penězi, dohodnout
se, šetřit/utratit, za co. Občas budou mít úkol, kdy musí něco
koupit (občerstvení pro rodiče, svačinu na cestu...), budování
města z krabiček (možnost jezdit s autobusem – 5 zastávek s
vytištěnými ikonami a písmeny.)

stromovka a císařský
ostrov – příroda ve
městě, příroda a
sociální hry, štafetový
běh

plánování,
hodnocení, HRA
Země město,
odložená
pozornost,
kalendář, počasí

Sokolovna , budování města z krabiček (konstrukce, lepení,
stříhání), sociální hry

město včera a dnes
– návštěva muzea
hl.m.Prahy – model
Prahy + expozice,
pětilístek, kronika

Plánování,
hodnocení, Co je
podvojný deník,
založení, HRA s
náhodou (házení
kostkami, sami,
dvojice, vše
evidovat)

Poslech: Symf.báseň Vltava s vyprávěním, společná kresba,
budování města z krabiček – konstrukce, lepení, stříhání,
malování, čtení po snídani-druháci

Péťa a vlk FOK;
Cesta po vybraných
památkách v Praze,
Vltava + jízdní řády,
list do leporela o ČR

HRA: přijela tetička
Sokolovna tělocvik, Praha jako součást České republiky,
z Číny..., kalendář,
druháci vyhledávají v mapě další města, zapisují je a třídí
počasí, plánování,
podle abecedy, měříme se, evidujeme v tabulce
hodnocení,

podzim v ZOO –
pěší výlet, plán
trasy i ZOO, kronika

HRA: Země, město,
výročí vzniku republiky – 28.října – dort pro republiku-příprava podzimní příroda –
plánování,
pokrmu dle pokynů! Poslech státní hymny, skákání přes gumu náramek, založit
kalendář, počasí,
– turnaj, čtení po snídani-rodič, malování stínidla
herbář, kronika
hodnocení

hodiny, s. 34-35 dvakrát, třikrát, geometri e v
rovině
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listopad
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Čeština

matematika

čtení podle obrázků o mámě a tátovi,
rodině

krokování po jednom podle pokynů

10. skládání slov (2.tř.) k nim dělá
graf.záznam, písmeno M, T s. 27 – 31, s. 40 – 43 krokování
týden čtení Kožíškových vět.
přehled hlásek, grafický záznam

11.
týden

vyprávění ústní, jaké to bylo na
návštěvě, 1.tř.písmeno J s. 32-33
(každý jsme jiný), 1. tř. Písanka
uv.cviky

plánování,
hodnocení, HRA
přebíraná ve
dvojicích, kalendář,
počasí-evidence

sběr materiálu k rodokmenu a fotkám, moji předkové,
vyprávění s rodinami a fotografiemi starých časů v pondělí,
výroba pozadí, pozorování podzimního listí pod
mikroskopem, rodina jako strom na pondělí „stromový
horoskop“), sokolovna, výroba draka

podzimní příroda v
oboře Hvězda,
druhy listů,
poznávání stromů,
kronika, pouštění
draka

opakování

s. 44 – 45 opakování

vyprávění pohádky, písmeno N, S (jako
stavby z krychlí
stavby) s 34-38,

psaní ů,ú, vyprávění pohádky

projektový den
– podzimní
příroda, kulturní
akce

s. 36 – 39 krychlové stavby, závislosti a
vztahy

přehled hlásek, grafický záznam, sloh
– jaké to bylo na návštěvě – co je jinak, s. 40 – 43 šipková rovnice, orientace v čase
co stejně

12.
vyprávění pohádky, písanka uv.cviky
týden

společná rána

téma (prvouka, výchovy): moje rodina,
příbuzenské vztahy a vztahy ve třídě, rodokmen

s. 44 – 45 jednoduchá tělesa, horizontální
orientace
s. 46 – 47 počítáme do 40, recept

Plánování,
hodnocení,kalendář dokončení rodokmenu, přespání u spolužáka – poznej jinou
12. 11. Karneval
, počasí – evidence, rodinu :o), land-art, čtení po snídani rodič, Hudební kontrasty:
zvířat FOK,
členové rodiny,
vesele/smutně, pomalu/rychle, potichu/nahlas,
příbuzenské vztahy,

Společné načtení a
namluvení pohádky,
HRA: přes řeku
zprávy, reklama, sdělovací prostředky (noviny a časopisy za
přeletěla kráva...,
našich rodičů a prarodičů, staré pohledy, rádia...) 18. 11.
kalendář, počasíMINOR Libozvuky
evidence,
plánování,
hodnocení,

podzimní příroda
pod lupou, pod
mikroskopem a pod
listím, kronika

uspořádání, třídění prvků

13.
týden

písmeno L (Libozvuky), K (kronika)s.
39-42, písanka uv.cviky

dílna psaní, redakce

společná práce na
výstisku časopisu –
s. 48 – 51 přičítání a odčítání v pohybu, číslo rozdělení rolí,
sdělovací prostředky, reklama, zpráva, rozhovor, měříme se,
na číselné ose, uspořádání
kalendář, počasí,
evidujeme v kronice, koláž, čtení po snídani druháci
plánování,
hodnocení,
opakování
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Svět sdělovacích
prostředků, prv.s.
návštěva České
televize – dohodni s
Janou, kronika

prosinec
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14.
týden

Čeština

písmeno V jako Vánoce :o), s. 43-44,
písanka uv.cviky, vyprávění,
dramatizace

matematika

s. 52 – 53 oblékáme krychli s druháky
s. 5 – 7 oblékáme krychli, počítáme do 40,
geometrie krychle

jemná motorika – navlékání korálků

Krychle – stavby

Sloh – popis prac.postupu (pečení
cukroví), tvrdé a měkké souhlásky

téma (prvouka, výchovy): Vánoce

projektový den

kalendář, počasí,
plánování,
hodnocení,

pečení cukroví – podle popisu v receptu – odstupňované dle
obtížnosti v ročnících, Mikuláš, Vánoční svátky, kronika

výroba vánočních
dárků – voskovna
nebo čokoládovna,
mýdlárna..., list do
leporela o ČR s
výletem mimo
Prahu + leporleo list

HRA: modelování
změny tělesa,
kalendář, počasí,
plánování,
hodnocení,

Druháci Vánoce u nás a jinde ve světě, krmítko pro ptáčky a
vánoční nadílka pro ně. 16. 12. MINOR Smolíček, navlékání
korálků a násobení, lepení kreslených či tištěných aut do
kolony (násobilka 4),

10.12. Česká mše
vánoční FOK

oblékáme krychli s ostatními

tvrdé souhlásky x měkké úvod

15.
písanka uv.cviky, písmeno P s. 45-47
týden

společná rána

s. 54 – 57 modelování, záznam změny
s. 8 – 9 šaty pro krychli, násobení jako
opakované sčítání – korálkový systém
výroba!

16.
týden

17.
Týden
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leden
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Čeština

matematika

společná rána

téma (prvouka, výchovy): lidské tělo, části a
soustavy lidského těla, zdravá výživa a
životospráva, lyže (pobyt v horách nebo Chotouň
s dojížděním)

projektový den

lovení bobříků

8. 1. ZAHRADA MINOR, divadélko ve třídě – postavené dle
jeviště druháků, loutky

Markéta hory!

bilance a lovení
bobříků

sněhuláci s knoflíky (násobilka 6) atd., společné čtení knížky,
bruslení
soustavy lidského těla (menší děti jen části)

bilance a lovení
bobříků

zdravá výživa – pyramida zdravé výživy, ovoce a zelenina –
lyžováníChotouň
tematická snídaně, měříme se, evidujeme v kronice, soustavy
nebo hory
lidského těla (menší děti jen části)

bilance a lovení
bobříků

lidské tělo, Hra „nakupování“ druháci pomáhají prvňáků s
počítáním při nákupu,

orientace v čase

19.
Týden

dramatizace pohádky, s. 48 – 50
písmeno H (hory), písanka uv.cviky
s. tucet, slovní úloha
dět, tě, ně, sloh, čtení s porozuměním, s. 10 – 13 počítáme do 50, evidence procesu,
dramatizace pohádky
stavíme jeviště

20.
Týden

Sněhuláci – práce v krocích dle
instrukcí, s. 51-56 písmeno D, B,
písanka uv.cviky

počítání se sněhulákem

s. 60 – 63

tvůrčí psaní

s. 14 – 17 počítáme do 60, násobení jako
opakované sčítání, násobíme šesti

rozvoj smyslů

orientace v čase

21. písmeno R,Ř, Š do s. 61, písanka
Týden uv.cviky

opakování

bě, pě, vě, čtení s porozuměním, sloh

s. 18 – 21 počítáme do 70, evidence
tabulkou, rýsování, měření, hledání více
řešení

rozvoj slovní zásoby a vyjadřování

třídění tvarů

22. písmeno C, Č do s. 65, písanka
Týden uv.cviky
tvůrčí psaní

opakování
s. 22 – 25 počítáme do 80, závislosti a
vztahy, tabulka násobilky, třídění tvarů
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bruslení

únor
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Čeština

matematika

říkanky, hry s rýmy

autobus

23. písmeno Z, Z, F do s. 72, písanka
Týden uv.cviky
Psaní velkých písmen, čtení s
porozuměním

s. 5 – 7 autobus, mosty

společná rána

téma (prvouka, výchovy): příroda v zimě, věda a
objevy

projektový den
– věda a objevy

HRA: autobus

stínové divadlo, snídani chystají děti

cesta po stopách
zvířat (ve sněhu)

HRA: krychlové
stavby

Násobilka 7 – berušky s tečkami (šití, vycpaný filc)

program planetária

HRA: autobus

měříme se, evidujeme v kronice, fyzikální pokusy dle instrukcí

Liberec IQ park?
Příp. Beseda o
umělé inteligenci s
R. Nerudou

HRA: myslím si...

zápis do kroniky z výletu, „můj vynález“

Automobilka Škoda
a Techmánie Plzeň
– list do leporela o
ČR

s. 26 – 29 počítáme do 90, poznávání
pravidelnosti, výstaviště, násobení, dělení
krokování, berušky – počet prvků

24.
Týden

Jemná motorika: Beruška – 1.tř.
Písmeno G s. 76
s. 8 – 11 krokování, hadi

Psaní velkých písmen, tvůrčí psaní

s. 30 – 33 hra na kapitány, závislosti a vztahy,
tabulka vzdáleností, zdánlivý paradox o věku

uvolňování ruky, hádanky a rýmovačky HRA: autobus, měření

25.
písmeno Ch do s. 79
Týden

s. 12 – 15 počítáme do 15

psaní velkých písmen, věda a objevy v
s. 34 – 37 hrajeme Sovu
encyklopediích, pětilístek

26.
Týden

Jemná a hrubá motorika, 1. tř. Čtení
Ď, Ť, Ň a Dě, tě, ně do s. 81,
seznámení s malými tiskacími písmeny

čtení s porozuměním, věda a objevy

hodiny

s. 16 – 17, orientace v čase.

s. 38 – 41 obsah obdélníku, délka jmen...
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březen

List1

Čeština

matematika

vyprávění podle obrázků, významové
okruhy, příp.písmena

Vytleskávání – ukaž kolik, opakuj,
porovnávání

27. malá tiskací písmena 2. díl, čtení di, ti, s. 18 – 21 sčítání tří čísel, práce s informací,
statistika, počet sourozenců
Týden ni 1. díl s. 82, písanka 1 psací e, l
slovní druhy – přehled, tvůrčí psaní

28.
Týden

jemná a hrubá motorika, +1. tř. Q, X,
W, spojování a čtení velkých a malých
písmen, písanka 1 psací t, s, š,

s. 42 – 43 slovní úlohy o penězích

s. 22 – 23 hlubší porozumění sčítání

s. 44 – 47 opakování

A-S, rytmická říkadla a hra s rýmy

Pohyb ve čtvercové síti

29.
čtenářská dílna, písanka 1 psací š, i
Týden

s. 24 – 27 práce s tabulkou, cyklický a
šachovnicový rytmus

věta a souvětí – spojky, tvůrčí psaní,
čtenářská dílna

s. 3 třetí díl, rodina, využít rodokmeny

paměť a pozornost, motorika

orientace v čase, pojmy hned před, hned za...

věta a souvětí – spojky

téma (prvouka, výchovy): svátky jara, práce na
zahradě

jaro v lidové
tradici

Plánování, HRA:
vytleskávání/ukaž
kolik; slovní
kopaná, kronika,
počasí evidence,
kalendář, hodiny,
sociální hry

toulcův dvůr: o
práce na zahradě – příprava záhonku, předpěstování zeleniny
beránkovi a
atd., zkoumání půdy, atletika, čtení k snídani
ovečkách

počasí evidence,
kalendář,
hodiny,plánování

práce na zahradě – příprava záhonku, předpěstování zeleniny
čištění studánek
atd., zkoiumání půdy, atletika, B. Martinů – čištění studánek

počasí evidence,
kalendář,
hodiny,plánování,
sociální hry

Žába – pozorování vývoje, měříme se, evidujeme v kronice,
atletika

vynášení morany

počasí evidence,
kalendář,
hodiny,plánování

Velikonoce – svátky na statku, pletení pomlázky, malování
vajíček, zvyky, atletika

statek Třebíz –
program s dílnami –
list do leporela o
ČR

pohyb ve čtvercové síti

slovní druhy – přehled

30.
čtení s porozuměním, psací u, a
Týden

společná rána

s. 28 – 31 počítání do 19, čas, součtový
trojúhelník
s. 6 – 7 počítáme do 100, vztahy, rovnosti
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duben

List1

Čeština

matematika

společná rána

téma (prvouka, výchovy): jarní příroda

projektový den
– jaro

Hadi – posloupnost

31.
Týden

čtenářská dílna, 1. tř. Písanka s. 9, 10
velké psací A

HRA: hadi , počasí
s. 32 – 35 hadi s barevnými poli. Doplňování
evidence, kalendář, atletika, míčové hry
čísel na číselnou osu. Představa třetiny.
hodiny,

jaro v přírodě
(procházka
botanickou
zahradou + výstava
motýlů?)

slovesa, popis, slova citově zabarvená,
s. 8-11 překlápění krychle, Práce s daty.
čtení s porozuměním
stavby z krychlí

32.
týden

čtení s porozuměním, 1.tř. Písanka s.
11, 12 o, O

s. 36 – 39 součet trojice čísel, zpracování
informace, evidence staveb.

slovesa,

s. 12 – 15 násobilka 8, geometrie
trojúhelníku, části hodiny, evidence tabulkou.

pořadí

oblékání krychle – pokus/omyl

33. pořadí, čtenářská dílna, písanka s. 13, s. 40 – 43 číslo jako pořadí, práce se
strukturovanou informací. Geometrice,
týden 14
kombinatorika.
podstatná jména, čtení s porozuměním

s. 16 – 19 obvod a obsah, sítě krychle,
zákonitosti sčítací tabulky.

význam slov, významový okruh

Geodeska – vymodeluj, překresli do sešitu

HRA SOVA, počasí
evidence, kalendář, atletika, míčové hry
hodiny,

HRA: HADI s čísly
(na sv.Jiří, vylézají
příroda na jaře, části rostlin, měříme se, evidujeme v kronice, jarní Divoká Šárka
hadi a štíři), počasí
atletika, míčové hry
– herbář
evidence, kalendář,
hodiny,

34. čtení s porozuměním, písanka 1 s. 15,
počasí evidence,
s. 44 – 45 zdovojování, párování, opakování
kalendář, hodiny,
Týden 16 psací M
podstatná jména

výlet mimo Prahu –
truhlářská dílna
(Jaroušek)?

Atletika – závody, zvířata užitková, domácí (výroba domácího
sýra, případně zpracování vlny)

s. 20, 21 geometrie na geodesce
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toulcův dvůr:
Mláďata na
Toulcově dvoře

květen

List1

Čeština

matematika

čtení podle obrázků, pokračuj v
příběhu

Pavučinky – kresba podle vzoru,
dokončování dle osy souměrnosti

35. čtení s porozuměním, písanka 1 s. 17,
s. 46 – 49 čas, číselné pavučiny
Týden 18 psací n, N
spodoba znělosti – párové souhlásky,
čtení s porozuměním

s. 22 – 23 BILAND

předčtenářská dílna

porovnávání spolužáků dle velikosti, oni
přeměřují

36. čtenářská dílna, Písanka s. 19-20
Týden psací p
spodoba znělosti – párové souhlásky,
čtenářská dílna
aktivní naslouchání

společná rána

téma (prvouka, výchovy): voda

projektový den
– voda

HRA: pavučiny,
počasí evidence,
kalendář, hodiny,

voda, koloběh vody v přírodě-pokus – nákres

Písek a voda v
Gutovce,
ekosystémy u vody
– herbář

HRA: spoelčné
přeměřování výšky i
šířky – porovnání
s. 50 – 53 orienatce v uspořádání,
obou výsledků,
voda další pokusy a záznamy, nákresy..., pozorování
poznáváme náhodu. Měříme a porovnáváme
záznam do
drobných bezobratlých živočichů
výšku osob.
kroniky,počasí
evidence, kalendář,
hodiny,
s. 24 – 25 členové rodiny, mnohoúhelníky

ekosystémy u vody
– Koniklec mokřady
– lov bezobratlých

rozděl na půl (rozpul)

37. čtení s porozuměním, písanka 1 s.21- s. 54 – 57 polovina vzdálenosti a času.
Souměrnost tvaru a souměrnost výrazů 5 +
Týden 22 psací j, y
něco a 5 – něco
spodoba znělosti – párové souhlásky,
čtení s porozuměním

s. 26 – 29 autobusové linky, graf

význam slov

pořadí

38. čtenářská dílna, Písanka 1. díl s.23-25 s. 58 – 59 čísla určují pořadí. Rozšiřování
představ o čísle.
Týden psací v, V, význam slov

počasí evidence,
kalendář, hodiny,

Druháci: voda skupenství, měříme se, evidujeme v kronice

počasí evidence,
kalendář, hodiny,

voda a čištění ve městě, jak se chodilo dřív na záchod

spodoba znělosti – párové souhlásky – s. 30 – 33 překlápění stavby, graf závislosti,
význam slov
násobilka 9, orientace v čase.
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Výlet mimo Prahu:
vodní elektrárna
štěchovice

čistička odpadních
vod

červen

List1

Čeština

matematika

opakování

opakování

Písanka 1. díl s. 26, 27 psací r, ř

opakování

předložky a opakování

s. 34, 35 části měsíce – propedeutika
kmenových zlomků

společná rána

téma (prvouka, výchovy): les (zvířata, ptácí, patra,
letokruhy, kůra, recykl. Papír:
projektový den
http://www.mezistromy.cz/userdata/download/za- – les
tajemstvim-dreva-pracovni-list-09.pdf)

počasí evidence,
kalendář, hodiny,

Měsíc – sledování a zakreslování jeho proměn (celý měsíc)

vyhodnocení
záznamů měření
třídy

frotáže kůry stromů, hledání fantazijních zvířat ve stínech
Vícedenní výlet
stromů a keřů, polštářek ze sušených přírodnin (seno, bylinky,
mimo Prahu
pecky...), lesní patra

vyhodnocení
záznamu počasí

Mravenčí svět a hmyzí království (Koniklec), recykl.papír?,
pozorování šišky (ve vodě, na suchu)

hvězdárna,
planetárium

opakování
1.tř. Písanka 1. díl s. 28-30 psací z, ž,
opakování
opakování

opakování

s. 36 – 37 číselné řady, tabulka

opakování

opakování

dva díly písanky zbydou do druhé třídy! opakování

opakování

s. 38 – 41 slovní úlohy o věku, shrnutí našeho
růstu, číselné osy, parkety

opakování

opakování

opakování

opakování

opakování

s. 42 – 47 Biland

piknik, slavnostní ukončení školního roku
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příroda v lese a
Medová kavárna

příroda v lese

List1

od ledna každý měsíc alespoň jeden výlet mimo Prahu, od druhého pololetí čtrnáctidenně čtenářské dílny a hodiny zaměřené na čtení s porozuměním, třídní kapesné ?,
měsíční téma na projektové dny a pak téma do třídy, relaxační chvilky v průběhu celého dne
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