
 

  

TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B 
29.9.-1.10. 

ČESKÝ JAZYK 
 

 Čtení – písmeno  
U, A 

 Psaní –dolní 
oblouk 

 Orientace na 
ploše 

 

➢ PS Začínáme číst 
a psát (po str.19) 

➢ PS Uvolňovací 
cviky (po str.7) 

➢ PS Hrajeme si ve 
škole i doma 
(po str.17) 

MATEMATIKA 
 

 Počítáme do 
šesti, 

➢ PS Matematika 
(po str.23) 

NÁŠ SVĚT 
 

 Podzim Různé pracovní 
listy k tématu 

Milí rodiče, 

V úvodu napravuji milnou informaci ohledně programu písečné animace (chybné 
datum konání akce). Písečná animace proběhne v úterý 5.10 čtvrtou vyučovací hodinu. 
Ukázku naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=y7fWpKmqGpc&t=3s. 
 

Ve čtvrtek 30.9. budeme volit z naší třídy dva zástupce do žákovského parlamentu. 
Děti se mají rozmyslet, kdo z nich by chtěl naši třídu zastupovat a do parlamentu chodit. 
Žákovský parlament se bude konat vždy každou středu od 7:30 do 8:15 (nultá hodina). 
Letos poprvé bude parlament fungovat jako nepovinný předmět (podobně jako angličtina 
nebo náboženství), bude potřeba dítě omlouvat, hodnocení bude součástí vysvědčení.  
„Parlamenťáci“ spolupořádají některé akce, parlament je také nyní zapojen do projektu 
školní zahrady, řeší různé problémy, které vycházejí od spolužáků, rozhoduje, plánuje a 
podniká, co vzejde z přítomných hlav. Zvažte prosím, pokud Vaše dítě chce být 
parlamenťákem, zda může bývat ve středu 1xza 14 dní tak brzy ve škole. 

 
Děti domů v aktovce přinesly své ponožky a také lesní ponožkové deníky (zatím je 

to spíš jen taková papírová sloha, kterou budeme postupně plnit). Jedná se o jeden 
z výstupů našeho třídního projektu. Za domácí úkol děti mají nakreslit, namalovat 
(zvládnou-li, mohou připsat nějaký popisek-slovo) zážitky nebo co je napadá k naší 
čtvrteční ponožkové výpravě do lesa. Zda využijí volné strany slohy nebo vloží dovnitř volný 
list, je na nich. Také je na dětech, zda si slohu budou chtít nějak sami nazdobit, přikreslit 
třeba svoji ponožku…Lesní deníky s hotovým úkolem do školy děti přinesou nejpozději 
v pátek 1.10, kdy si je budeme vzájemně sdílet. 
 

Krásné podzimní dny přeje Jana Šnévajsová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7fWpKmqGpc&t=3s

