
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     24.2. –28.2. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  ČESKÁ REPUBLIKA 

ČESKÝ JAZYK Čtení  - V říši pohádek 
Psaní –  jednotažky, písanka 
„i,u,“ 

PS II. díl do s. 12-15 
Písanka – s. 5-7 
Dopis pro Violku 
27.2. televizní vysílání 
28.2. knížka 

ANGLICKÝ JAZYK PENS AND PENCILS 
Odpověď na otázku: What´s 
this? 

 

MATEMATIKA Slovní úloha – schody, 
porovnávání čísel, počítáme  
do 14 

II. díl PS MA s. 12-15 
 

NÁŠ SVěT ČR, hlavní město, státní vlajka, 
státní hymna 

 

 

 
Informace pro rodiče: 

 

1. Každý pátek si děti budou nosit do školy svoji knížku. Je možné si knihu také nechat 

v třídní knihovničce, pak prosím o podepsání (stačí obyčejnou tužkou). Děti navštívily 

školní knihovnu a některé si půjčily krásné knížky. Společně budeme do knihovny 

chodit každou první středu v měsíci.  

2. K procvičení anglického jazyka můžete využít následující stránku: 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02

?cc=cz&selLanguage=cs      
3. Děti dostaly nové téma na televizní vysílání. Vysílat budeme až ve čtvrtek 27.2.  Děti si 

doma své vysílání zkusí přečíst, aby prezentace ve třídě byla co nejlepší. 

4. Ráda bych Vás informovala, že pokračuje náš třídní projekt Violka. Děti dostaly první 

dopis a společně si ho v hodině anglického jazyka přeložily. V českém jazyce budeme 

tento týden odepisovat. Pokud máte zájem přispět, budeme rádi za jakýkoliv finanční 

příspěvek. Děkujeme 

5. Prosím, podívejte se s dětmi do jejich žákovského deníku a společně si vyhodnoťte, jak 

děti splnily cíle tohoto týdne, v pondělí 24.2. si o tom budeme na kruhu povídat. 

6. V pátek 27.3. se na naší škole uskuteční Noc s Andersenem. Přihlášené děti, které splní 

zadaný úkol, si vyzkouší společnou noc ve třídě, projdou literární stezkou a možná na 

ně bude čekat i několik překvapení.  Zadání si vypracují všechny děti a 8 nejrychlejších, 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?cc=cz&selLanguage=cs


kteří splní kritéria, se mohou těšit na tajuplnou noc v naší třídě. Úkol zní: nakresli 

fantastické zvíře, formát čtvrtka A3 na šířku (na požádání dám dětem ze školy), zleva 

ponechat 4 cm volné, celobarevné. Ke svému zvířeti si děti vymyslí jméno a jednu jeho 

vlastnost a napíší k obrázku. Termín odevzdání 6.3. Těším se na nápadité obrázky.  

 
 
          Krásný  týden  přeje 

                                                                              uč. Monika Semerádová, as.ped. Alena Jůzová 
                                                                                                           
 


