
 23. TÝDENNÍ PLÁN 

 1. TŘÍDA 

19.02. - 23.02.2018 

Český jazyk Píšeme psací s,š,i,í, uvolňujeme stále ruce před psaním. Čteme společně a odpovídáme na otázky k textu. Čtení je stále plynulejší u většiny 
dětí. 
       Pracovat budeme v: 

• Hrajeme si ve škole i doma po s. 83 

• Uvolňovací cviky 

• Čítanka pro prvňáky SPN s. 21-22 

• Už čteme a píšeme sami – nový pracovní sešit po s. 11 

Matematika • Opakujeme řešení sčítání a odčítání na prostředí autobusu a sčítacích trojúhelníků. Zařazujeme krokování podle hodnoty na kostce. 
Rozkládáme čísla, počítáme do 14. 

• Máme nové prostředí – schody 

• Pracujeme po s. 15 

Náš svět • Co patří k péči o zdraví. 

Anglický jazyk • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05?cc=cz&selLanguage=cs 

• 5. lekce – narozeninová oslava 

Informace pro rodiče Moji milý, mám spoustu zpráv: 

• V rámci oprav tělocvičny je termín karnevalu cca na začátku března. Bývá zvykem poslat do hry o ceny malou drobnost, tím se Vaše 
dítě může stát účastníkem této hry.  

• Místo TV se chodí ven, dávejte dětem stále vhodné oblečení a rukavice, každý den se snaží i družina být na čerstvém vzduchu, ale 
mnohé děti nemají možnost si venku užít zimních radovánek, kvůli nevhodnému oblečení.  

• Ve středu budeme mít ve škole recitační soutěž, s dětmi nacvičujeme básničku, kdo se odváží může jít recitovat. 

• Vysílání bude v pondělí a ve středu. Téma: Jak sportuji v zimě. 

• 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! 

• V pátek budeme mít ve škole divadlo ÚDIF, cena je 55,- prosím o poslání částky plus 10,- na lepidla tj: celkem 65,-. Více viz 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05?cc=cz&selLanguage=cs


http://udif.cz/, 

• Některé děti ještě nemají návratku a zaplacenou besedu s autorkou dětských knih paní M.  Fišarovou, prosím o zaslání. 
                                                                      Mějme se zimě!  

 
                                                                                                                                                                           Vaše učitelka Míša W. 
 

Básnička 

Pavel Šrut 

Povídání o cirkuse 

 

V Pantáticích na návsi, 

kde zvedají nožku psi, 

kde si kluk, co pase krávu, 

utírá nos do rukávu 

a druhý, co pase husy, 

hned to po něm zkusí, 

prostě v obci Pantátice, 

kde hrom bacil do police, 

kde všem klukům visí kšanda, 

objevil se CIRKUS ŠVANDA! 

 

http://udif.cz/

