
 

 

 
15. týdenní plán 
14. - 18. 12. 2020 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
 

Vyjmenovaná 
slova 

 
 
 

CÍLE: 
- Bezpečně rozpoznám ve větě slovo příbuzné. 
- Pomocí přehledu vyjmenovaných slov dopním správně 

všechna i/y po obojetných hláskách v textu.  

UČIVO: 
Vybraná cvičení z učebnice str. 35-38. 
Vybraná cvičení z PS str. 30-32. 
Televizní vysílání: na výběr jsou dvě témata. 
téma 1: Páteční lesní výprava(prezentujeme ve čtvrtek) 
téma 2: Jak slavili Vánoce naše babičky a dědečkové (prezentujeme v 
pátek) 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

TP 15 
 

My family 

CÍLE:  
- Pojmenuji členy rodiny. 
- Počítám do 100. 

UČIVO: Unit 2 
členové rodiny 
čísla 10-100 
učebnice str.8-11 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 15 
 

Happy families 
 

CÍLE:  
- Umím hláskovat (spelling) slova  
- Pojmenuji členy rodiny 
- Naučím se slovíčka Unit 2 

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 2 - práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci              
Unit 2.  
Hláskování jmen a slov, popis členů rodiny, nová slovíčka Unit 2. 

MATEMATIKA 
 

 
Římské číslice 

CÍLE:  
- Seznámím se se zápisem římských číslic. 
- Přiřadím římskou číslici k číslici arabské. 

 

UČIVO:  
Učebnice str.42 
Pracovní sešit  str.29/cv.8, str. 30/cv.1, str.32/cv.10, str.35/cv.7. 
Pracovní listy a různé matematické hry. 

NÁŠ SVĚT 
 
České Vánoce 

Advent 

CÍLE: 
- Pomocí práce s textem se dozvím zajímavé informace k 

“prosincovým svatým”. 



 

UČIVO:  
Povídání o adventním čase, tradicích, zajímavostech.  
Pracovní listy, texty o prosincových svatých. 

DALŠÍ 
INFORMACE: 
 
 
 
 
 
 
 

Děti, které čakají výtvarná centra aktivit (úterý a středa), si přinesou 
velkou a malou sklenici se závitem (nejlépe stejného průměru) včetně 
víček na výrobu sněhuláka (úterý a středa). 
 
Stále platí občasné vycházky a pobyt venku (zejména úterý a čtvrtek, 
kde je tělesná výchova). 
 
V úterý 22.12. bychom si udělali v posledních  hodinách malou třídní 
vánoční besídku, uvítáme trošku cukroví na společnou ochutnávku. Co 
se týče dárečků, nebudeme organizovat žádnou dárečkovou tombolu. 
Je na každém z dětí, zda bude chtít někoho podarovat a dárek mu při 
vhodné příležitosti předá. 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 


