
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk
Cíl: - seřadím slova podle abecedy, 
vyhledám slovo ve slovníku

Opakování učiva: Učebnice st. 10-13 (v českém jazyce budeme 
využívat učebnice a sešity A5 linkované, bez pracovních sešitů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cíl: - čtu každý den alespoň 15 min. 
vlastní knihu (hlasitě doma)
- čtu tak, aby mě posluchač slyšel a 
rozuměl mi
- hlasem rozlišuji konec vět a 
předložky čtu spolu s následujícím 
slovem

Každé pondělí bude probíhat čtenářská dílna (děti si mohou nosit s 
sebou vlastní rozečtenou knihu). Čtení z Čítanky a práce s 
přečteným textem: st. 16-19 (čítanky si děti ponechají ve škole)

Cíl: - prezentuji svůj vymyšlený příběh Prezentace příběhu: Můj skvělý prázdninový den  (děti si připravily 
ve škole)                                                                                                                                                                                                                                                    

Matematika
Cíl: - řeším a tvořím slovní úlohy        Pracovní sešit st. 7-9. Učebnice st. 6,7,8 (cvičení v učebnici jsou 

provázaná s pracovním sešitem).                                                                                                   
Tento týden budou děti potřebovat v matematice pravítko.

Anglický jazyk:                                       Skupina paní učitelky Laušmanové:                                                                        
Cíle: Počítám do 20, zopakuju si barvy, pojmenuju věci ve škole (je 
jich více, protože mnohé už děti znají, ale v učebnici to projedeme)
učebnice Funpark 1 str. 6-11                                                                                                                                      
Skupina paní učitelky Klepárníkové:                                                                       
Welcome to Happy Street 1 
Učivo: pozdravení a představení se, poslech písniček a první komiks, 
počítání do 10
Můj cíl: umím se krátce představit a pozdravit, poznám dvě 
písničky, napočítám do 10
pozdravení se, první písnička a první komiks, počítání 1-10.                                                                    

Náš svět ekosystém: Les                                                                                                                                                                                                    

Cíl: - poznám alespoň 4 živočichy, 
rostliny, stromy keře a byliny                            

Terénní práce-skupinová/individuální

TÝDENNÍ PLÁN
13.9.-17.9.

Ve středu 15.9. bude probíhat lesní pedagogika. Odchod do lesa směr rybník v 8.45 a návrat v 12.45. S sebou si 
děti vezmou: vhodné oblečení a obutí do terénu, svačinu, pití, klíčky, čip a psací potřeby.                                                                     
V úterý 14.9. a ve čtvrtek 16.9. budou probíhat centra aktivit.                                                                                                     
V úterý 21.9. se bude konat hromadná třídní schůzka v naší třídě od 16.00-17.00.                                                              
Pátek - plavání (10.00-13.30), 1.a 2. vyučovací hodiny probíhá výuka dle rozvrhu. Podrobné informace k plavání 
zasílala kolegyně Klímová zprávou v edookitu (součástí byla i anketa).


