
 24. TÝDENNÍ PLÁN 

 1. TŘÍDA 

26.02. - 02.03.2018 

Český jazyk Píšeme psací u, a. Psaní se stává zábavnější a úhlednější. Ve čtvrtek jsem si vyzkoušela, jestli děti opíší slova a opět jsem se přesvědčila, že moji 
prvňáci jsou skvělí.  27.02. budeme mít besedu s autorkou dětských knih – M. Fišarovou. Pracovat budeme v: 

• Uvolňovací cviky, Písanka 

• Čítanka pro prvňáky SPN 

• Už čteme a píšeme sami – po s.15 

Matematika • Opakujeme řešení sčítání a odčítání na prostředí autobusu. Rozkládáme čísla, počítáme do 14. 

• Pracujeme po s. 15, chvíli budeme opakovat 

Náš svět • Co je to věda? 

Anglický jazyk • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_05/singalong_unit05song?

cc=cz&selLanguage=cs 

Informace pro rodiče Moji milý, 

• Termín karnevalu je 2.3.bývá zvykem poslat do hry o ceny malou drobnost, tím se Vaše dítě může stát účastníkem hry o ceny (dříve 
tombola).  

• Místo TV se chodí ven, dětem již dáváte vhodně oblečení, děkujeme! Jen někdy tátové zapomenou na rukavice 😊.  

• Vysílání bude ve středu. Téma: Za co půjdu na karneval a proč? Prosím si alespoň jednu větu a obrázek sebe v příslušné masce, ve 
které půjde náš prvňák na svůj první karneval ve škole. 

• Stále mám velkou prosbu, s dětmi čteme hodně ve škole, prosím o denní čtení. Pokyny pro čtení jsou stále stejné: Pokud dítě kratší slova 
čte již celá, může je ihned říkat nahlas, ale pozor na tiché předříkávání si, pusa se nesmí hýbat, čtou jen oči. ALE pokud je ještě vhodné 
hlasité písmenkování, a pak hlasitě řečené spojené celé slovo, počkejme si, není kam spěchat! U hodně dlouhých slov můžete číst 
s dítětem – vy mu slovo předčítáte. Hodně dbáme na používání jednoduché záložky (bez obrázků, barva dle citu dětí). Tento týden 
budeme hodně cvičit čtení a práci s texte. 

• V příštím týdenním plánu bude návrh úkolu, který se po splnění stává vstupenkou na Noc s Andersenem – přespání ve škole s literární 
náplní.  

• Tento týdenní plán  píšu nemocná z domu (proto odpuste, že chybí strany), přeji nám všem zdraví! Vaše učitelka Míša W.  
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