
1.A TÝDENNÍ PLÁN 

12.9.–16.9.2022                               

 

Milé děti, milí rodiče, 

máme za sebou první týden školy. Moc děkuji za vaší spolupráci, trpělivost a dětem za jejich odvahu a píli. Informací bylo na začátek 
víc, a proto ještě během následujících týdenních plánů budu upřesňovat, doplňovat, aby bylo vše jasnější.  

 

Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová. 

 

 



Předmět: Pracovní sešit:  Cíl: 

Matematika: • Matematika (1. díl) 

          St. 10-13(včetně) 

• Bezchybně určím 
množství.  

• Přiřadím k sobě stejný 
počet (v okruhu čísel do 
8). 

Český jazyk: • Uvolňovací cviky (na přebalu chlapec 
s tužkou) 

St. 1-5 (včetně) 

• Hrajeme si ve škole i doma (na přebalu 
myška) 

St. 4-7 (včetně) 

• Začínáme číst a psát (1. díl) 

St. 5-9 (včetně)  

• Správně držím tužku (bez 
tlaku a uvolněně). 

• Písmena píši přesně na 
linku. 

Náš svět: V tomto předmětu nemáme pracovní sešit 
v týdenním plánu budou uváděny témata 
na následující týden. 

• Téma: Třídní pravidla  

• Společně se spolužáky 
vytvořím pravidla, 
kterými se řídím. 



 Obecné informace: • Výuka už je stálá podle rozvrhu. Prosím o 
respektování začátku vyučování 8.25.  

• Výuka Náboženství bude probíhat 
v letošním roce v pondělí ve 13.15 -14.00. 
Začíná 19.9.2022. 

• Zakoupení obalů na sešity nechám na 
zvážení (nejsou nutné – příroda nám bude 
vděčná😊 ). 

• Domácí úkoly jsou dobrovolné  
• Omlouvání v edookitu  

Pokud víte, že dítě bude ve škole chybět, 
napište v docházce avízo o absenci-
po hodinách nebo celé dny. 

O plánované absenci (dovolená během 
školního roku apod.) prosím informujte 
třídní učitelku, aby bylo možné naplánovat 
doplnění zameškaného učiva. 

Není třeba omluvenka od lékaře (absenci 
omlouvá rodič). 

• Pracovní sešity si budou 
děti nechávat ve škole (v 
pondělí si je přinesou do 
školy a v pátek odnesou 
domů k nahlédnutí. 

• V případě, že nestihnou 
dokončit některý z úkolů 
ve škole, v daný den, 
rovnou si sešit odnesou 
domů k dokončení 
(cvičení si označí 
značkou-domeček). 
Následující den opět 
přinesou do školy. 

• Pracujeme s chybou, 
vracíme se k cvičení, ve 
kterém děti chybovaly. 
Toto cvičení budou mít 
označeny značkou-oko, 
což znamená, znovu si 
přepočítej, najdi chybu, 
oprav si. 

 
 
 
 
 
 
  


