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PŘEDMĚT

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

CÍL

  Týdenní plán

     21.9. - 25.9.

UČIVO

ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT STR. 14-17

HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA STR. 8-11, 16

ČESKÝ JAZYK
DOKRESLÍM POLOVINU OBRÁZKU

SLYŠÍM, NA CO SLOVO ZAČÍNÁ 

SPRÁVNĚ SEDÍM A DRŽÍM TUŽKU U PSANÍ   UVOLŇOVACÍ CVIKY STR. 5-6

ZAZPÍVÁM SI HELLO PÍSNIČKU

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

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

guage=cs

ČTU ČÍSLICE 1, 2, 3 PRACOVNÍ SEŠIT STR. 12-15

TŘÍDNÍ PRAVIDLA A JEJICH DODRŽOVÁNÍ. Pravidlo OUŠKA, PUSY, 

ŽELVY, SVAČINY, KOŠTĚTE A SRDÍČKA.SEZNÁMIL/A JSEM SE S TŘÍDNÍMI PRAVIDLY
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Informace pro rodiče:

Každou středu budeme vysílat Krtkovo televizní vysílání. Děti budou povídat o obrázku, který si nakreslí do sešitu. Někteří k němu mohou napsat slova 

nebo větu, pokud to zvládnou. K vysílání budou potřebovat sešit 423x (byl uveden v pomůckách, které jste měli dětem zakoupit do 1. třídy). Některé děti 

již mají sešity ve škole; těm, co ještě chybí, je prosím zakupte co nejdříve. Poprvé budeme vysílat ve středu 23.9. a pak každou další středu pokaždé na jiné 

téma. Děti budou mít vždy celý týden na přípravu dalšího vysílání. Téma prvního televizního vysílání je: Co se mi líbí ve škole. 

Připomínám, že 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. 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. Ač se to nezdá, je na dětech dobře vidět, 

zda doma trénovaly nebo ne :-). 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. 

Vážení rodiče, 

týden utekl jako voda a už je tu 3. týden školy. Děti si vedou velice dobře, pomalu se dostávají do školního režimu, učí se písmenka, uvolňují si ruce pro 

psaní, počítají a procvičují si anglická slovíčka. Protože jsme minulý týden vyrazili na první společnou lesní výpravu, sdělovali jsme si, čeho se v lese bojíme 

a na co se naopak těšíme. Také jsme si stanovili pravidla chování v lese. Vyrobili jsme si kamarádku ponožku, která s námi šla na lesní výpravu. Dále si 

opakujeme a upevňujeme třídní pravidla. Zavedly jsme proto od pondělí motivační systém Krtečků. Za každou vyučovací hodinu, kdy se jim podaří dodržet 

všechna třídní pravidla, dostanou obrázek krtečka. Za 5 malých obrázků získají velkého a za 2 velké je čeká odměna v podobě dílků do farmy, kterou si 

mohou postupně poskládat celou. 

Všechny pracovní sešity, ve kterých děti nemají domácí úkol, si nechávají v lavici ve škole. Je to proto, abychom šetřili jejich záda, neboť aktovka nacpaná 

všemi pracovními sešity, pouzdrem, svačinou, pitím a nějakou hračkou je hodně těžká. Domácí úkoly si zatím označujeme domečkem přímo do sešitu 

nebo na pracovní list. Aź budou děti umět psát, budou si nosit domů i Žákovské deníky, do kterých si budou úkoly zapisovat. Pokud by někdo chtěl, aby si 

jeho dítko nosilo všechny pracovní sešity každý den domů, dejte nám prosím vědět. 

Do Žákovského parlamentu jsme do dohodě ve třídě zvolili Jůlinku Šolcovou a Petříka Sojku. Náhradníci jsou Nelinka Ježová a Honzík Kolbaba. První 

zasedání se koná 2.10. v 7,30 ve sborovně školy. Roušky s sebou. Bližší informace o ŽP najdete na https://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/
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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.             

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.
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