
22. TÝDENNÍ PLÁN  

3. 2. - 7. 2.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
v tomto týdnu začneme používat pracovní sešity: Matematika 2. díl, Už čteme a píšeme sami 2. díl, nově Písanka 1 ze 3 a čtení – Baf a jeho šťastný den. Všechny
uvedené sešity mají děti připravené ve škole. 
Pokud ještě někdo potřebuje dokončovat první díl pracovního sešitu, prosím učiňte tak do konce týdne. První díly děti odevzdají k nahlédnutí – po kontrole si je 
odnesou domů.
Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Už čteme a píšeme sami (čteme malá tiskací písmenka) – str. 4-6
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str.75-79
- Písanka (píšeme písmenka e, l) – str. 1-2

M (pracovní sešit): 
- Matematika 2 (Mosty, Autobus – počítáme cestující – úloha zaměřená na +,-, do 12) – po str. 9 
-  Matematika k procvičování na stránkách: http://www.matika.in/cs/

NSV –  Čas – hodiny
AJ – TP - Toys, prosím, aby si každý na hodinu donesl jednu svoji oblíbenou hračku. 
K procvičení na: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03?cc=cz&selLanguage=cs

4. 2. Děti si na hodinu AJ přinesou svoji oblíbenou hračku.

Televizní vysílání ve čtvrtek 6. 2.: Co bych se chtěl/a naučit ve druhém pololetí první třídy? Nebo V čem se chci zlepšit?  (Děti napíší 3 – 4 věty, doplní o 
obrázek.)

Všem pěveckým talentům pozor! V prvním únorovém týdnu proběhne pěvecká soutěž (třídní kolo v pondělí 3. 2.). Každý, kdo se chce účastnit, si připraví 
vlastní píseň. Nejlepší postoupí do školního kola, které proběhne 10.2.

V průběhu tohoto týdne děti obdrží nabídku básniček, ze které si jednu vyberou a naučí se ji. Třídní kolo proběhne 9. 2. Nejlepší recitátoři postupují do školní 
recitační soutěže, která proběhne 13. 2.

Ve čtvrtek 6. 2. za námi přijede „ÚDIF“ - divadlo fyziky. Zábavnou a srozumitelnou formou dětem představí jednoduché fyzikální pokusy. Program se 
uskuteční první vyučovací hodinu. Zbývající hodiny budou dle rozvrhu. Cena programu je 60,- (prosím o uhrazení do čtvrtka 6.2.). Děkuji.

Krásné únorové dny přeje Eva Bartesová.
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