
 

14.TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B
29.11.-3.12.

ČESKÝ JAZYK
cíle:

Doplním první a poslední
písmeno ve slově.

Pomocí předlohy doplním
chybějící slova do textu.

Čtu doma každý den.

Čtení – 
písmeno V a P

Psaní –uvolňovací 
cviky 

Pozice hlásky, čtení 
a psaní písmen

 PS Začínáme 
číst a psát 
(po str.45)

 PS Uvolňovací 
cviky str.)

 PS Hrajeme si ve
škole i doma
(str.30,31-první 
housenka)

MATEMATIKA
cíle: 

Vypočítám  sčítací
trojúhelník.

 Při nakupování platím a
při prodeji vracím

správné mince.

Počítáme schody, 
řešíme trojúhleníky.

Sčítáme a odčítáme 
do 10ti.

Počítáme s penězy

 PS Matematika
(vybraná cvičení
po str.51)

 (vybraná cvičení
po str.51)

NÁŠ SVĚT
cíl: 

Zapojím se při  hře na
obchod.

 Anděl, čert a 
Mikuláš

Hrajeme si na 
obchod

  
      ► pracovní list

   
    ► hra na obchod

Milí rodiče, 

v příštím týdnu se snad většina dětí bude potkávat ve škole, kde se budou běžně učit, 
zapojí se do chodu školy(viz níže). Děti které zůstanou doma, budou mít snad příležitost děti 
ve škole vidět a prohodit pár slov přes meet a když vše dobře půjde, ráda poskytnu podporu 
v online prostoru.

Naše škola se i letos zapojuje do akce „KRABICE OD BOT“.  Úkolem prvňáčků je 
obstarat krabici od bot a balící papír, domluvit se, zda bude krabice pro kluka či holku a podle
toho ji naplní různými předměty, hračkami, atd. Ty nemusí být nové, ale čisté, funkční a 
nepoškozené. Očekávejte tedy, že možná již v pondělí přijdou s tím, že mají do školy něco 



přinést, a budete společně doma promýšlet a hledat, co do krabice. Nejpozději v pátek 3.12 
budeme krabici odevzdávat. Máte li někdo doma hromadu hraček, které jsou v dobrém stavu
a už Vám doma neslouží, můžete nám poslat již naplněnou krabici z domu, nemusíte ji balit, 
děti zvládnou ve škole. 

V pátek 3.12 bude Mikulášský den, škola plánuje náhradu za vánoční jarmark, kdy si 
třídy vystaví své výrobky ve škole (na chodbě, ve sborovně apod.) a děti si budou moci 
nakoupit. Bude se jednat pouze o výrobky, které třídy připravovaly na adventní jarmark . Za 
naši třídu budeme prodávat andělíčky. Děti, které byly minulý týden ve škole, již s výrobou 
začaly. Nabídneme samozřejmě i keramické a háčkované andělíčky. 

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte se ptát.

S pozdravem Jana Šnévajsová


