
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN
                    7.11.–11.11. 2022

Milí rodiče,
V následujícím týdnu nás čeká písemné opakování z ČJ a M. Podrobnější informace najdete
níže. Blíží se také naše triády, prosím nezapomeňte si udělat rezervaci termínu. 

Předmět  Pracovní sešity-plán učiva Cíl:

Matematika:  Matematika (1.díl)

 st. 38-41
 Správně doplním 

krokovací šipky (levá 
strana=pravé straně).

 Spojím stavbu z krychlí 
s jejím plánem.

Český jazyk:  Hrajeme si ve škole i doma 
(na přebalu myška)

 St. 32-37
 Začínáme číst a psát (1.díl)

 St.30-31(zůstávají z minulého 
týdne)

 Moje první psaní 

 Uvolňovací cviky st. 20-21 
(zůstávají z minulého týdne)

 Zapíši   slova (třípísmenná a
čtyřpísmenná) složená 
z písmen, která už umíme 
(viz prac. seš. Začínáme číst
a psát…po st.34).

 Robotuji každý den. 
Bezchybně robotuji 
čtyřpísmenná slova a 
začínám se slovy 
pětipísmennými.

 Poslechnu si pozorně 
zadání, až poté se pouštím
do práce.


Náš svět:  Téma: Svatý Martin

11.11. budeme péct perníčky,
prosím dejte dětem 
vykrajovátko-srdíčko a 
nezapomeňte je opatřit 
nějakou vlastní značkou, 

abychom je rozlišili😊).

 Pomohu s pečením 
perníčků na 
Svatomartinský průvod.



Obecné
informace:

 Písemnou práci z ČJ budeme 
psát v úterý 8.11. 
Bude obsahovat:

 Diktát probraných 
písmen (výběr cca 10, 
probraná jsou po st.34 
(prac. seš. Začínáme 
číst a psát).

 Vybarvi, kde slyšíš A, E 
(na začátku, středu 
nebo konci slova viz. st. 
26 Hrajeme si doma i ve
škole).

 Podle obrázku napiš 
první písmeno.

 Podle obrázku napiš 
poslední písmeno.

 Podle obrázku napiš 
slova (třípísmenná a 
čtyřpísmenná) např. 
OKO, TÁTA...

 Podle přečteného slova
nakresli obrázek (např. 
PES).

Písemnou práci z M 
budeme psát ve čtvrtek 
10.11.
Bude obsahovat:

 Příklad viz prac. seš. 
M. st. 27 cv. 8 
(škrtnu nebo 
doplním)

 Porovnávání <,>, =
 Součtový trojúhelník

(st. 24/3)
 Doplň číselnou řadu 

do 7.
 Sčítání a odčítání do

5
 Stavby z kostek a 

jejich plán

  Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová.


