
 

 

  

 

17.TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B 
20.12.-22.12. 

PONDĚLÍ Tvoření a zdobení vánočního 
stromečku 
 
Dozdobení třídy 
 
Pečení vánočních dobrůtek  
 

Vánoční hravé učení 

Sebou aktovku-jen 
s pouzdrem a svačinou a 
pitím (děti, které mají ve 
škole PS, si je donesou 
domů). Děti, které je již 
v aktovce odnesli domů, 
si je nenosí zpět do 
školy. 

 

ÚTERÝ  
Procházka do lesa 
 (zdobíme stromeček 
zvířátkům) 
 
Vánoční pohádka (odměna 
v rámci motivačního systému 
třídy) 

Sebou teplé oblečení i 
obuv (raději pod bundu 
vrstvu navíc), batůžek se 
svačinou, pitím, dobroty 
pro zvířátka (jablko, 
mrkev, řepa, zrní. 
Slunečnice...stačí 
troška). Klíče s čipem 

STŘEDA Návštěva Betléma v Deblíně 
 
Zpívání u deblínského 
vánočního stromu 
 
Vánoční besídka ve třídě-
ochutnávka cukroví, hraní 
deskových her 

V tento den dětem 
postačí pouzdro, klíče 
s čipem, svačina, pití, 
případně trošku cukroví 
na společnou 
ochutnávku.  

Milí rodiče, 

technické info úvodem, dětem jsem do aktovky vložila avízované výstupy z třídních schůzek, 

doma si zanechejte jednu kopii, druhou mi pošlete obratem zpět po dětech, nejlépe v pondělí, 

podepsanou. Děkuji za spolupráci (týká se jen dětí a rodičů, které byli na třídních schůzkách 

tento týden a rodičů Kubíka). 

příští týden budeme mít tematicky laděnou výuku, zaměřenou hodně na praktické činnosti. 

Upečeme si něco Vánočního na zub, budeme vyrábět Vánoční dekorace, dozdobíme ještě 

třídu. Hodně se budeme věnovat zpívání a muzicírování, za odměnu mají děti slíbenou Vánoční 

pohádku, návštěvu Betléma (zatím však nemám potvrzené, zda je v Deblíně naistalován, 

případně odsuneme návštěvu po Novém roce).    

Středeční vyučování bude zkrácené do 11:30, družina je v běžném provozu. Co se týče Vá-
noční besídky, tak si jen zapálíme prskavky, ochutnáme cukroví a budeme hrát hry. Nemám 
v plánu, aby si děti dárečky letos navzájem dávaly hromadně. Vidím věc tak, že dárečky nosí 
Ježíšek. Dopis Ježíškovi za třídu jsem samozřejmě psala. Bude překvapení, jestli Ježíšek nadělí 



ještě před nebo až po. Pokud někdo z dětí by měl velkou potřebu kamarádovi něco dát, pro-
sím opravdu jen o malou pozornost nebo dar předejte mimo kolektiv třídy. Děkuji za pocho-
poení.  
      
Přes Vánoční svátky prosím zkontrolujte dětem pomůcky (vybavení pouzdra), některým dě-
tem chybí např. fixy na mazací tabulku, obyčejné tužky, ve třídě máme velký nedostatek nů-
žek, nenajdete-li je v pouzdře ani v aktovce dítěte, je potřeba je dovybavit.  
 
Přeji Vám příjemný adventní čas, Jana Šnévajsová 
 


