
 

11. TÝDENNÍ PLÁN 1. TŘÍDA 

20.11. – 24.11. 2017 

Český jazyk  V sešitě Začínáme číst a psát již čteme věty a ověřujeme si porozumění. V pondělí žáci dostanou první čtyřpísmennou 
tabulku slov. Prosím o pravidelné čtení. Stále skládejte a rozkládejte s dětmi slova na písmenka, hodně pište, obzvláště 
s těmi, kterým se písmenka vybavují hůř. Máme další písmenka V, P a H. 
 Pracujeme v: 

• Začínáme číst a psát po s. 48 

• Hrajeme si ve škole i doma po s. 47 

• Moje první psaní po s. 13 

Matematika Počítáme do 8. Zapisujeme příklady na sčítání a odčítání, zlepšujeme psaní číslic, trénujeme opakovaně do 
procvičovacího sešitu – fialový.  Používáme vlastní krokovačku. 
Pracujeme: 

• Učebnice po s. 47 

• Psaní číslic po s. 7 

Náš svět Jací jsme? Pracujeme v učebnici prvouka s. 26-27 

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 Naše čtvrté vysílání bude na téma: Moji kamarádi.  Děti se mohou zamyslet nad svými kamarády a nakreslit i napsat o 
nich co ví. Prezentovat budeme ve středu a čtvrtek.  

• V pondělí nás ve druhé vyučovací hodině navštíví Policie ČR s preventivním programem.  

• V úterý budeme mít na návštěvě děti ze školky, spolu si vyrobíme skládačku se jménem. 

• Ve středu máme vysílání a speciální hudebku - muzicírování. 

• Ve pátek přijdou opět kamarádi ze školky.  
Děkuji za projevenou účast a podporu rodiny Staňkovi.  
                                                                                                                                             Vaše učitelka Míša W.  
Vážení rodiče, 
 



žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím 

proveďte během měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele.  

Pokud jste již přispěli, děkujeme. 

Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 
V tomto roce jsme financovali  

• koncert bubnů pro žáky ZŠ a MŠ Deblín 

• projekt Edison  - zahraniční studenti ve výuce 

• odměny pro děti oceněné jako Skokani roku 

• občerstvení při školních akcích  

• Zahradní slavnost 

• předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 
 
Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá a zásadní pro podporu dětí při jejich akcích, 
děkujeme.  
 
Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o 
napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních 
prostředků, podílet se na přípravě akcí a setkávání s vedením školy.  
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 
 
      za KPŠ Kamarád 
 
         Markéta Weiglová 
              předsedkyně 
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