
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN
                    19.12.–22.12. 2022

Milí rodiče,
v příštím týdnu nás čeká už v pondělí vzájemné učení s našimi deváťáky a ve čtvrtek vánoční
besídka.

Předmět  Pracovní sešity-plán učiva Cíl:

Matematika:  Matematika (1.díl)
 Po st. 60

 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.73

 Začínáme číst a psát (1.díl)
 práci děti stihly po st. 69
 v následujícím týdnu se pustíme 

do stran 70-poskládáme 
vlaštovku, (71 si uděláme po 
Vánocích a vyrobíme si chutný 
salát podle návodu), st. 72 si 
děti doplní doma, ve škole si 
dokončíme st. 73-79

Uvolňovací cviky (chlapec 
s tužkou)
Postupně do Vánoc dokončíme).

 Robotuji každý den. 
Bezchybně robotuji pěti
a více písmenná slova.

 Napíši krátkou větu a 
pamatuji na kontrolu 
napsaného.

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

 Pečlivě píši části 
psacího písma.



Náš svět:  Téma: čtvrtá adventní svíce.  V centrech aktivit si 
přečtu o Barboře a Lucii
a napíši o nich větu.

Obecné
informace:

Na pondělí 19.12. si děti připraví 
avizovaný dopis Ježíškovi/Vánoční 
přání
kritéria:
- napíši alespoň 3 věty (co bych si 
přál/a dostat pod stromečkem)
- namaluji barevnou ilustraci
- napíši otázku: Co by sis přál milý 
deváťáku?
- v pondělí si přinesu sešit
- přečtu svá přání svému deváťákovi
- zjistím, jaká přání má on
------------------------
4. hodina (čtení s deváťáky, zdobení 
vánočního stromečku v 1.A)
5. hodina (zdobení stromečku pro 
zvířátka v okolí školy).
Prosím dejte dětem s sebou jablíčko, 
pár oříšků, mrkvičku... (stačí jeden ks 
nebo pár oříšku).

Ve čtvrtek 22.12. nás čeká 
vánoční besídka.
Děti se v průběhu pondělí mezi
sebou domluví, komu by rády 
věnovaly malý dáreček. Napíši 
zprávu, jak se domluvily:)
Volte drobnosti, maličkosti, 
které potěší.
Zazpíváme si koledy, budeme 
pouštět lodičky, připomeneme 
si vánoční zvyky a předáme si 
dárečky.

Od pátku 23.12.-2.1. budou 
Vánoční prázdniny.

  Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová.


