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Měsíc

SebeHodnocení
hodnocení
učitele

Probraná látka
Rozumím tomu, co se děje ve škole.
Vím, kdo pracuje ve škole.
Orientuji se ve třídě.

ZÁŘÍ

Rozumím odlišnostem lidí.
Chápu společné znaky lidí.
Umím odhadnout pocity druhých lidí.
Znám pravidla naší třídy.
Rozlišuji stromy.
Poznám listnaté stromy.
Poznám jehličnaté stromy.

ŘÍJEN

Dokážu popsat život stromu.
Rozlišuji kořen, stonek, list a plod.
Vím, co jsou to plody a semena.
Vyjmenuji různé druhy ovoce a zeleniny.
Umím se orientovat v obci.
Vím, kde bydlím.
Umím odlišit, co je blízko a co dál.
Dokážu popsat okolí školy.

LISTOPAD

Vím, jak se mám chovat na chodníku.
Znám základní pravidla při přechodu přes vozovku.
Rozumím tomu, jak se mám správně chovat na silnici.
Rozumím tomu, proč je rodina důležitá.

PROSINEC

Orientuji se v příbuzenských vztazích.
Chápu odlišnosti uskupení rodin.
Umím pojmenovat skupiny zboží v obchodech.
Dokážu sestavit nákupní seznam.
Vím, jak nám věda pomáhá.

LEDEN

Rozumím postupům při budování laboratoře.
Znám vlastnosti látek.
Umím pozorovat různé materiály a zapisovat je do tabulek.
Vím, jak využít vlastností různých materiálů.
Umím třídit odpad.

ÚNOR

Dokážu rozlišovat odpad a surovinu.
Poznám a pojmenuji rodiny hospodářských zvířat.
Vím, co lidem poskytují hospodářská zvířata.
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Umím popsat chování a péči o domácí zvířata.
Rozumím chování zvířat.
BŘEZEN

Vím, co zvířata potřebují.
Umím popsat základní stavbu rostlin.
Znám pojem "rok a měsíce v roce".
Znám dny v týdnu.
Poznám různé druhy kalendáře.
Vím, k čemu nám slouží kalendář.

DUBEN

Umím rozlišit den a noc.
Dokážu popsat denní činnosti.
Znám hodiny.
Rozumím pojmům "čtvrt, půl, třičtvrtě, celá."
Umím odhadovat čas.
Umím popsat naše tělo.

KVĚTEN

Vím, k čemu potřebuji zuby.
Rozumím procesu růstu zubů.
Vím, jak mám pečovat o své zuby.
Dokážu popsat své smysly.
Vím, jak prostřednictvím smyslů vnímám svět.

ČERVEN

Umím popsat život zvířat v lese.
Znám profese, které se podílejí na péči o les a zpracování dřeva.
Vím, jak se mám chovat, abych předešel/a nebezpečí.
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