
1.A TÝDENNÍ PLÁN 

19.9.–23.9.2022                               

 

 

Milí rodiče, 

v pátek si děti přinesly domů své pracovní sešity. Rády by vám ukázaly, co všechno zvládly. Podívejte se, zastavte se u jejich 
práce a na pondělí je společně s dětmi opět připravte do aktovky.  

 

 

Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová 

 

 



Předmět: Pracovní sešit:  Cíl: 

Matematika: • Matematika (1. díl) 
•  St. st. 14-17(včetně)  

• Rozumím pojmu plus (plus ve 
výpočtu) 

• Správně zapisuji čísla 1, 2, 3 
(čitelnost, správný sklon, tvar 
i směr) 

Český jazyk: • Uvolňovací cviky (na přebalu chlapec s tužkou) 
• St. 5(z minulého týdne)-9(včetně) 
• Hrajeme si ve škole i doma (na přebalu myška) 
• St. 8-11(včetně) 

 

• Začínáme číst a psát (1.díl) 
• St. 10-13(včetně) 
• Moje první psaní (tento prac. sešit je oboustranný) 
• Nácvik správného psaní číslic 1,2,3  
• Uvolňovací cviky st. 6-9  

• Správně držím tužku (bez 
tlaku, uvolněné zápěstí a 
paže). 

• Doplním tvary podle vzoru 
(vnímám rozdíly, doplňuji 
podle předlohy). 

• Při psaní dbám na správné 
sezení (nohy jsou volně 
svěšené, volná ruka přidržuje 
sešit, hlava není příliš blízko 
sešitu).  

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

• Téma: Prostředí kolem nás (kolem školy) 
• Pokud nám to počasí umožní, budou obě hodiny 

NS probíhat venku (v úterý a ve čtvrtek). Prosím, 
aby v tyto dny děti měly oblečení a obutí vhodné do 
terénu. Děkuji. 

• Badatelské úkoly  

• Z přírodnin vytvořím stavbu. 



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

• Omlouvání v edookitu  

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

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). 

 
 
 
 
  


