
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN
                    5.12.–9.12. 2022

Milí rodiče,
děkuji  za naše společná setkání během triád (někdy nás bylo i  víc😊).  Bylo to pro mě milé a
inspirativní.

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

✔ Po st.  55 (nikoli  po st.  59,
nahlédla jsem do sešitu rychlíku:-))

✔ Správně doplním 
krokovací šipky (levá 
strana=pravé straně).

✔ Krokuji 
dopředu(přičítám) i 
dozadu (odečítám).

✔ Vyřeším sčítací 
pyramidy.

✔ Rozdělím celek na části.
Český jazyk: ✔ Hrajeme si ve škole i doma (na 

přebalu myška)
✔ Po st.55 (kdo nemá hotové strany 

52 a 53, prosím dokončete😊).

✔ Začínáme číst a psát (1.díl)
✔ Ve škole jsme stihli dokončit práci 

po st. 55 včetně, v následujícím 
týdnu budeme pracovat na st. 
56-63

✔ Moje první psaní 
Trénujeme psaní číslic do 10.

Uvolňovací cviky (chlapec s tužkou)
Po st. 26 (děti, jsou podle svého 
tempa každý jinde, sjednotíme se 
však všichni po st. 26 během 
následujícího týdne).

✔ Robotuji každý den. 
Bezchybně robotuji 
pětipísmenná slova a 
více písmenná trénuji.

✔ Napíši krátkou větu a 
pamatuji na kontrolu 
napsaného.

✔ Poslechnu si pozorně 
zadání, až poté se 
pouštím do práce!

✔ Správně zapisuji číslice 
do 10.

✔ Pečlivě píši části 
psacího písma.

Náš svět: ✔ Téma: Druhá adventní svíce. 
Postavy Mikuláš, anděl a čert. 

✔ Adventní tradice a zvyky. 

✔ Představím, jak 
v rodině prožíváme 
příchod 
Mikuláše/případně jiné 
rodinné tradice 



v adventu.

Obecné
informace:

✔ Dětem jsem předala sešit, který jste jim
zakoupili na začátek školního roku A4 
č. 423. Kdo jej nemá, prosím dokupte. 
Děkuji.

Na středu 7.12. si děti připraví písemně
krátké vyprávění o tom, jak doma 
slaví/probíhá příchod Mikuláše. Jde o 
tzv. Televizní vysílání. 

Kritéria splněné práce:
- alespoň 3 krátké věty napíši o Mikuláši 
(např. Mikuláš má/byl/měl,…) u nás doma
- doplním o barevnou kresbu (ilustraci)
- přinesu sešit ve středu 7.12. do školy
- představím ostatním svoji práci

✔ Čtvrteční hodinu TV uvolníme 
tělocvičnu na dva 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. 

✔ V pondělí 5.12. nás čeká 
ČERTOVSKÝ ŠPLH (1.-2. 
vyuč. h., další hodiny budou 
dle rozvrhu). Za třídu budou 
vybrané děti závodit (s 1.B) 
ve šplhu. Během dne se za 
námi do třídy možná zastaví 
sv. Mikuláš.

✔ 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.

  Klidný adventní čas přeje paní učitelka Eva Bartesová.


