
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN
                    21.11.–25.11. 2022

Milí rodiče,
v následujícím  týdnu  budeme  pilně  trénovat  písničky,  které  uslyšíte  při  rozsvěcování
adventního stromu 25.11. Srdečně Vás zveme také na tradiční dílničky a jarmark. Začínají v
15.00-17.30,  poté  se  budeme  přesouvat  do  venkovních  prostor  před  školou,  abychom
zazpívaly několik písní a rozsvítili adventní strom před školou.
Pro  zájemce  o  dílničky  jen  připomínám,  že  je  třeba  se  přihlásit.  Více  informací  psala
kolegyně Klímová v edookitu.

Předmět  Pracovní sešity-plán učiva Cíl:

Matematika:  Matematika (1.díl)

 st. 46-49
 Správně doplním 

krokovací šipky (levá 
strana=pravé straně).

 Počítám do 10 (+,-)

 Krokuji 
dopředu(přičítám) i 
dozadu (odečítám).

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

 St. 43-45 jsme stihli udělat už 
v předchozím týdnu. Následující 
týden budeme pracovat na 
stranách 46-49

 Začínáme číst a psát (1.díl)
 St. 42 jsme stihli udělat už 

v předchozím týdnu. Následující 
týden budeme pracovat na 
stranách 43-48

 Moje první psaní 
Trénujeme psaní číslic do 10.
Uvolňovací cviky (chlapec s 
tužkou) st. 19-23

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

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

 Správně zapisuji číslice 
do 10.

 Píši slova z písmen, 
která už máme 
probraná. Zvládnu 
čtyřpísmenná slova.



 Nácvičují s pečlivostí 
prvky psacího písma.

Náš svět:  Téma: První adventní svíce. 
Po vzájemné dohodě jsme si 
vytvořili třídní adventní kalendář,
do kterého si vytvoříme na každý 
den poselství/dobrý skutek/přání
pro druhé...

✔  Vytvořím do adventní 
kapsičky 
poselství/vzkaz/námět 
na dobrý skutek na 
jeden den.

Obecné
informace:

 Děkuji, že jste se zapsali 
na termín společných 
triád. Těším se na 
viděnou.

✔ Milí rodiče, děti 
začínají pozvolna 
číst, zjišťují, že řadu 
věcí už přečtou 
zcela sami, prosím 
podpořte je tak, že 
spolu budete denně 
číst. Budu dětem 
dávat krátké 
pohádky, které si 
můžete společně 
přečíst, třeba před 
spaním :-)

  Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová.


