
 

9. TÝDENNÍ PLÁN 1. TŘÍDA 

30.10. – 03.10. 2017 

Český jazyk Procvičujeme slova ze druhého čtecího listu, dle návodu, který jsem posílala Edookitem.  Tvoříme a zapisujeme (do šnekového sešitu, na tabuli, 
do písmenkové tabulky) slova podle obrázku. Stále procvičujeme pomocí hry sluchové rozlišování, např. Co slyšíš na začátku slova list? Kde slyšíš E 
ve slově med? S panem „Profesorem“ písmenkujeme (skládáme a rozkládáme slova na písmenka).  Nová písmenka jsou N a L. Již skládáme a 
někteří i píšou krátké věty. V pátek píšeme první čtvrtletní opakování. 
Pracujeme v: 

• Začínáme číst a psát po s. 35 

• Hrajeme si ve škole i doma po s. 37 

• Moje první psaní po s. 13 

Matematika Používat číslice (místo puntíků, čárek, věcí) a pojem „menší než.“ Počítáme do 8. Ve středu píšeme první čtvrtletní opakování  
Pracujeme: 

• Učebnice po s. 35 

• Psaní číslic po s. 7 

Náš svět Ovoce a zelenina, prosím o přinesení vlastních nebo kupovaných jablíček, hrušek, ořechů, salátů, paprik, rajčat, … budeme zkoumat, ochutnávat, 
malovat, přiřazovat mezi ovoce, zeleninu, druhy…Pracujeme v učebnici prvouka s. 22-23. 

Anglický jazyk Opakování a upevnění již probraných slov a frází.  

Informace pro 
rodiče 

Moji milí, máme před sebou začátek hodně „nadupaného“ měsíce, potkáme se na třídních schůzkách ve třech. Datum a čas pošlu jako nabídku 
přes Edookit, vy si vyberete a pokud bude termín ještě volný, já Vám ho potvrdím nebo nabídnu jiný.  
První vysílání bude o pohádce, kterou jste si četli o prázdninách. Děti přinesou v pondělí v pořízeném velkém sešitě ilustraci k pohádce, vy jim 
prosím napište název pohádky a autora, když si knihu donesou, bude to fajn. Tímto začneme společně prezentovat svoje zážitky, poznatky, 
zajímavosti, které jsou o nás samotných, o prostředí, kde se pohybujeme, o zážitcích, o kterých chceme říct ostatním.  
V úterý půjdeme ven, budeme si v lese stavět domečky pro naše podzimní skřítky, obry, víly… Prosím sportovní oblečení, batoh s pláštěnkou, 
svačinou, těsnícím pitím a chuť se hýbat, být spolu, hledat a počítat stromy, psát klacíková písmena… 
Užijme si i tento dušičkový týden! Vaše učitelka Míša W.  

 


