
 

14. TÝDENNÍ PLÁN 

 1. TŘÍDA 

04.12. – 08.12. 2017 

Český jazyk  V pořadí již šestý čtecí list dostanou děti začátkem týdne.  Prosím o pravidelné, každodenní krátké čtení, prvně po 
písmenkách, pak celé slovo.  Děkuji za Vaši domácí přípravu. Máme další písmenka R, Ř a C, Č.  Pracujeme v:  

• Začínáme číst a psát po s. 62 

• Hrajeme si ve škole i doma po s. 55 

• Moje první psaní po s. 15 

Matematika Počítáme do 10. Sčítáme a odčítáme, zlepšujeme psaní číslic. Zapisujeme plány staveb, tvoříme geometrické útvary 
z dřívek, malujeme číslice. Pracujeme: Učebnice po s. 55 

Náš svět Pravidla třídy a pravidla naší rodiny. Prvouka s. 28-29.u 

Anglický jazyk  Hračky – toys: a train, a plane, a doll, a car, a drum, a guitar. 
Barvy – colour: red, green, yellow, orange, pink, blue. 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03?cc=cz&selLanguage=cs 

Informace pro rodiče Moji milí, máme tu za skok Vánoce, a před školou nám svítí stromeček, (který považuji za dostatečný, a tudíž 
nechci mít ve třídě další živý strom). S dětmi pomalu probírám, jak si představují náš poslední den před 
vánočními prázdninami.  Dám včas vědět podrobnosti. Ve třídě se do skupiny čtenářů každým dnem někdo 
přidá, a to je moc fajn poslouchat! 
Téma vysílání: Naše hlavní rodinné pravidlo nebo pravidla. Prezentujeme: úterý, středa, čtvrtek, minulý týden 
některé děti neměly, prosím dohlédněte na splnění tohoto úkolu, je jim to moc líto a místo radosti z poslechu, 
co napsal kamarád, pláčou. Pro mě jde o nácvik návyku.  

• V úterý bude Čertovský šplh, naši prvňáci si mezi sebou mohou poměřit své síly ve šplhu.  

• Ve čtvrtek se budeme fotit, můžete dát prosím dětem trička se jménem a logem školy. 
Děkujeme rodinám za přinesené krabice s dárky pro potřebné. A štědré přispívání na nákup upomínkových 
předmětů pro nadaci Život dětem.  

Mějme se zimě! Vaše učitelka Míša W. 



 


