
 

10. TÝDENNÍ PLÁN 1. TŘÍDA 

06.11. – 10.11. 2017 

Český jazyk   Tvoříme a zapisujeme (do šnekového sešitu, na tabuli, do písmenkové tabulky) slova. Stále procvičujeme pomocí hry sluchové rozlišování, 
začátkem týdne si děti přinesou domů třetí čtecí list s překvapením, přeji zábavné písmenkování, skládání a rozkládání slova na písmenka (hlásky) 
a případný zápis (do mouky, písku, bláta, takto si lez hrát u vaření, procházce venku…a děti ani neví, že se učí).  Nová písmenka jsou S a L. Již 
skládáme a někteří i píšou krátké věty. V pondělí ověřím čtení z druhého čtecího listu. 
Pracujeme v: 

• Začínáme číst a psát po s. 37 

• Hrajeme si ve škole i doma po s. 38 

• Moje první psaní po s. 13 

Matematika Používat číslice (místo puntíků, čárek, věcí) a pojem „menší než.“ Počítáme do 8. Zapisujeme příklady na sčítání a odčítání, zlepšujeme psaní číslic, 
trénujeme opakovaně do procvičovacího sešitu – fialový. Dřívková geometrie – modelujeme tvary a čísla.  
Pracujeme: 

• Učebnice po s. 39 

• Psaní číslic po s. 7 

Náš svět Jací jsme? Pracujeme v učebnici prvouka s. 24-25. 

Anglický jazyk Školní potřeby, pen, pencil, pencil-case, ruler, bag, book,  
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs 

Informace pro 
rodiče 

Moji milí, písemné práce děti zvládli téměř všichni úspěšně a bez naší pomoci. V nadcházejícím týdnu se potkáme na našich prvních schůzkách ve 

třech, kde bude nejvíc mluvit prvňák (tuto informaci si musím připomínat hlavně já😊.  Děkuji Vám, za zamlouvání termínů a umožnění přesunů 
Vašich odpoledních aktivit.    
Naše druhé vysílání bude o domě snů, svůj první zápis tohoto úkolu mají děti v žákovském deníku. Může být jen kresba, náčrt, ale i popis 
jednotlivých místností, vysněných technických a jiných zajímavostí. Prezentovat budeme opět v úterý, středu a čtvrtek.  
Avizovala jsem výlet do lesa, z bezpečnostních důvodů jsem změnila náplň vycházky, i tak jsme počítali, ověřovali znalost bezpečného pohybu na 
silnici, psali písmena, a uctili návštěvou místního hřbitova všechny, kteří tu už s námi nejsou.  
Užijme si i tento společný týden! Vaše učitelka Míša W.  

 


