
 25. TÝDENNÍ PLÁN 

 1. TŘÍDA 

05.03. - 09.03.2018 

Český jazyk Píšeme psací A, o, O. Psaní se stává zábavnější a úhlednější, máte-li chuť nebo pocit, že by Váš prvňák mohl doma psaní psacím trénovat, 
doporučuji si opatřit sešit č. 511 s pomocnými linkami. Stále platí každý den společného hlasitého čtení s kontrolou dospělého, který může klást 
otázky k textu.  Pracovat budeme v: 

•  Písanka po s. 12, plus prosím o Písmenkový sešit 

• Čítanka pro prvňáky SPN s. 32 

• Už čteme a píšeme sami – po s.19 

Matematika • Počítáme do 15.  V učebnici po s. 17 

Náš svět • Zkoumáme vlastnosti látek, učebnice Prvouka po s 45. 

Anglický jazyk • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_05/singalong_unit05chant

?cc=cz&selLanguage=cs 
Informace pro rodiče • Moji milý, karneval je za námi, děti ho hodnotily úspěšně a hodně opakovaly, že vynaložené úsilí se zúročilo.  

• V úterý je Den školáka - Den otevřených dveří, otevřená výuka od 8 do 12 hod a od 16 do 18 hod.  

• Vysílání bude ve středu. Téma: Jak bych chtěl přivítat se třídou jaro? Prosím si návrhy, nápady, Vaše rodinné zvyky a tradice.  

• 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. 

• Návrh úkol č. 1., Vyplněný a třídě představený první čtenářský list (někteří již splnili), který se po splnění s úkolem č. 2., stává vstupenkou 
na Noc s Andersenem – přespání ve škole s literární náplní (23.03.). Hezký začátek jarního měsíce!  Vaše učitelka Míša W. 

 


