
30.TÝDENNÍ PLÁN PRO 1.B
21.3.- 25.3.2022

ČESKÝ JAZYK
cíl:

Píšu slova psacím písmem
vázaně a na linku.

Vymyslím a napíšu větu o
jaru.

čtení:
Porozumění a práce s

textem (témata týkající se
péče o tělo, zdraví).

Hry se slovy ve větách.

psaní:
malé psací m,n,..

PS 2.díl (str. 52,53,54)

Písanka 1.díl, str.15-19.

MATEMATIKA
cíl:

Procvičuji počítání s penězi.
Hledám různé kombinace
mincí při počtech do 20.

Určím na hodinách celou i
půl hodinu.

Počítáme do 20.

Počítáme s penězi,
nakupujeme.

Určujeme čas.

2.díl PS po str. 33.

Matematické hry, počítání s
kartami, fazolkami.

NÁŠ SVĚT
cíl:

Povím, co prospívá zdravým
zubům.

Vypozoruji v přírodě projevy
jara, dokážu je popsat ve

větách.

Lidské tělo.
(zuby a zdravá strava).

Jaro, voda.

PS prvouka 68-71.

Hry venku, pozorování
přírody.

.

CO NÁS V TÝDNU ČEKÁ NAVÍC:
- v úterý a ve čtvrtek strávíme část výuky venkovním učením v bližším okolí školy. Zaměříme

se na probouzející se jaro a jeho různá znamení. Dotkneme se také vody, v úterý je totiž
její mezinárodní den.

- v týdnu proběhnou CA, spojíme do souvislostí více témat: nakupování, zdravá strava,
zuby.

- V pátek 25.3. jedeme opět po druhé vyučovací hodině plavat.

Blíží se akce “Noc s Andersenem”, kdy děti mohou ve škole přenocovat, účast je tedy
dobrovolná. Nemám pro děti žádný speciální úkol, je nás malinko, proto všem dětem z 1.B jsou
dveře školy na tuto noc otevřeny. Výjimkou by bylo nějaké závažnější porušení našich třídních
pravidel, nebo porušení školního řádu. Doprovodný program bude letos věnovaný tématu ptáků,
skutečným i těm bájným. Od účastníků je vybírán poplatek 60,- Kč na energie. S prvňáčky
podnikneme akci už ve čtvrtek 31.3 a přespaly by ve škole do pátku, 1.4. (zrovna nám vychází
poslední lekce plavání). Jakmile budu mít kompletní informace k organizaci a programu akce, zašlu
edookitem.

Hezké dny přeje  Jana Šnévajsová


