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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

URČÍM SPRÁVNÝ POČET PŘEDMĚTŮ PRACOVNÍ SEŠIT STR. 8-11

CELOROČNÍ TŘÍDNÍ PROJEKT: LES VŠEMI SMYSLYVÍM, JAK SE MÁM CHOVAT V LESE

CÍL

  Týdenní plán

     14.9. - 18.9.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 8-13

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 6-10

ČESKÝ JAZYK
POZNÁM STEJNÉ OBRÁZKY

POMOCÍ SYMBOLŮ ZAPÍŠI VĚTU

SPRÁVNĚ SEDÍM A DRŽÍM TUŽKU U PSANÍ   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 1-4

SEZNÁMÍM SE S OBYVATELI HAPPY HOUSE

SLOVÍČKA: MUM, DAD, JACK, POLLY, DAISY, CAT OTO 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLan

guage=cs
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Informace pro rodiče:

V úterý si děti přinesou starou ponožku na ponožkového maňáska a přírodniny na dotvoření (semínka stromů, fazole, hrách, zrnka kávy, apod. ). 

Ponožkového maňáska budeme potřebovat k celoročnímu projektu.

Vážení rodiče, 

v tomto týdnu už naskočíme do opravdového procesu učení. Omlouvám se za množství informací, ale začátkem roku je toho vždycky mnoho, co je třeba 

sdělit. Slibuji, že další týdenní plány budou kratší :-)). 

Týdenní plán je rozdělen na několik částí: 1) předmět, 2) cíl týdne - to, co by mělo dítě v daný týden umět nebo zvládnout a 3) učivo - co, jak a v čem 

budeme dělat. Cíle si budou děti každý týden v pondělí lepit (posléze psát) do svých Žákovských deníků, kde si je budou vždy v pátek vyhodnocovat 

vybarvováním počtu tlapek. Pokud bude dítě nemocné, je týdenní plán vodítkem pro domácí přípravu.  

V týdenním plánu pro tento týden je v českém jazyce cíl: pomocí symbolů zapíši větu. Děti budou věty zapisovat takto: počáteční písmeno jména dítěte z 

pracovního sešitu, místo slovesa bude vodorovná čárka a potom namalovaný obrázek věci, o které se mluví. Př. P _            .  Čteme tedy: Petr má kočku. 

Nebo také: Pavlína si hraje s kočkou. Věty mohou být různé, dítě si může vybrat, která se mu nejvíc líbí. 

Domácí úkoly v pracovních sešitech budeme označovat namalovaným domečkem. Budu ráda, když se dítěte každý den zeptáte, zda nemá domácí úkol. 

Teprve potom prosím prohlédněte pracovní sešity na stránkách, uvedených v týdenním plánu, a zkontrolujte, že úkol opravdu není :-). 

Domácí příprava na školu by měla být pravidelná - tj. každý všední den 10-15 minut věnovat škole. Buď to může být domácí úkol, který dítko má, nebo si 

můžete o škole povídat, zopakovat si, co ve škole dělalo apod. Pro začátek budu ráda, když chvilku pro školu věnujete nácviku ROBOTOVÁNÍ. V pondělí po 

dětech pošlu první list pro robotování. Budou na něm jen slova se třemi písmeny. Při domácí přípravě budete postupovat následovně: Nejprve budete 

dětem slova číst a ony budou říkat první hlásku. Potom poslední. Nakonec slovo vyhláskujete ( P - E - S) a dítě by mělo říct PES. Zkoušejte to prosím tak 

dlouho, dokud to nepůjde. Věřím, že to bude pro některé děti hračka a tak se nebojte říct o další robotovací listy s vícepísmennými slovy :-). Také prosím 

dbejte na správné sezení a držení tužky u malování a psaní. Pokud si nejste jistí, na http://www.jak-spravne-psat.cz/priklad-spravneho-a-spatneho-psani/ 

najdete všechny potřebné informace. 
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Vaše paní učitelky Katka Klímová, Verča Pavlíčková a Barča Klíčová

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo paní učitelky Verču nebo Barču neváhejte obrátit. Děkujeme za spolupráci a přejeme 

pohodový týden.             

Ve čtvrtek vyrazíme na první lesní výpravu do lesa u deblínského rybníka. Sraz ve třídě 8.25, návrat v 11.45. S sebou: batůžek se svačinkou a pitím, 

pouzdro, pláštěnku, repelent (kdo chce), sportovní oblečení a obutí a dobrou náladu :-).

Budeme rádi za jakékoliv společenské nebo naučné hry, které doma nevyužíváte, a za knihy nebo časopisy do třídní knihovničky.  Také uvítáme jakýkoliv 

materiál pro výtvarné činnosti (vlnu, chemlon atd.) a pomůcky do centra Věda a objevy.

Náboženství, do kterého jste děti přihlašovali, začíná 23.9.2020. 1.a 2. třída má hodinu ve středu 13:15.

Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9.

Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit.

O termínu zahájení kroužků Vás budeme dle aktuální situace informovat.

V minulém týdnu děti dostaly dárkový poukaz na aplikaci Včelka. Tuto aplikaci mohu ze zkušenosti velice doporučit. Hravou formou pomáhá dětem s 

rozvojem zrakového a sluchového vnímání,  výukou čtení a spoustou dalších užitečných věcí. Používá ji také naše speciální pedagožka. Pokud se Vám 

bude líbit, je možné si ji individuálně zakoupit domů. 
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