
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN
                    28.11.–2.12. 2022

  

Milí rodiče,
děkuji, že jste se přišli podívat na náš školní jarmark a také si  vyrobili krásné kousky v dílnách.
Děti nám krásně zazpívaly a naladily nás na předvánoční čas. I jim patří díky.

Předmět  Pracovní sešity-plán učiva Cíl:
Matematika:  Matematika (1.díl)

 po st. 59 
 Více se zaměříme na úlohy 
s šipkami, stavby z kostek a jejich 
patra, sčítací pyramidy a rozdělení 
celku.

 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)
po st. 53

✔ Začínáme číst a psát (1.díl)
po st. 54

✔ Moje první psaní 
Trénujeme psaní číslic do 

Uvolňovací cviky (chlapec s 
tužkou) po st. 25

✔ Robotuji každý den. 
Bezchybně robotuji 
pětipísmenná slova.

✔ 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 a 
pětipísmenná slova 
zapsat.

✔ Nacvičují 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:

 Každou středu  budeme 
pracovat ve 2. a 3. 
vyučovací hodině společně s
1.B. Jde o hodiny ČJ a M, 
kde budou děti rozděleny do
několika pracovních skupin. 
Budou řešit gradované úkoly
v okruhu jejich dovedností.

✔ 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 



✔ Čtvrteční hodinu TV uvolníme 
tělocvičnu na tři následující týdny našim 
patronům z 9. třídy (nacvičují polonézu na
ples), proto budeme mít hodiny venku 
(procházka, stopovaná, venkovní 
aktivity...) za nepříznivého počasí budou 
relaxační a protahovací aktivity ve třídě. 

společně přečíst, třeba 
před spaním :-)

  Krásný adventní čas přeje paní učitelka Eva Bartesová.


