
 

TÝDENNÍ PLÁN 6 

PRVNÍ TŘÍDA 

09.10. – 13.10.2017 

Český jazyk • Nadále procvičujeme pomocí hry sluchové rozlišování, např. Co má AUTO na začátku? Co má AUTO na konci? Kde je hláska A ve slově TAŠKA? Co je to 
P-E-S?  

• Čteme a zapisujeme velká psací písmena 

• Čteme první slova ze známých písmen v pondělí předám 1. list 

• Uvolňujeme ruku před psaním 

• Nová podzimní básnička – je v Žákovském deníku M. Lukešová, Klaun Podzimek 

• Písmenka E a I 
Kde pracujeme: 

• Hrajeme si ve škole… po s. 28 

• Písmenkovým sešitem (prosím nosit každý den) 

• Začínáme číst a psát po s. 21 

• Uvolňovací cviky …po s. 18 

• Nový pracovní sešit podepíšeme a pracujeme z obou stran 

Anglický jazyk • Tady je … To je … Slovíčka: Postavy z Happy House, dům, střecha, podlaha, dveře Procvičování: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_01/?cc=cz&selLanguage=cs 

Matematika • Procvičujeme orientaci v prostoru, rozklad, dopočítávání, hledáme, co už umíme, krokujeme, pracujeme s náhodou (hod kostkou, stavíme stavby, 
skládáme z papíru. 

• Po s. 26 

Náš svět • Pozorujeme proměny přírody v okolí školy 

• s. 18-19  

Informace 
pro rodiče: 

Moji milí, děkuji za hojnou účast na schůzce, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně metody čtení, matematiky, práce v centrech, jste vítaní, ráno od 
8 hodin pobývám ve třídě, jinak prosím po předchozí domluvě.  

• V tomto týdnu nás čeká ve středu: Písečná animace – zážitkový program ve škole, cena je 60,- na dítě. Peníze můžete předávat osobně od 8 
hodin mně nebo poslat po dětech, pak prosím do Žákovského deníku uveďte – Datum a Posílám 60 Kč, já přeberu a podepíšu. 

• Další týden pojedeme Mhd do Tišnova na výstava loutek z Divadla Radost doplněná o téma Loutkoherectví na Tišnovsku, cena vstupného je 
20,- plus cestovní výlohy (doufám, že stále stejné tedy 20,- tam i zpět). Prosím o částku přesnou, nejlépe rovnou celou 100,- Děkuji! Míša W. 

 



 


