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                    23.1.–27.1. 2023

Milí rodiče,

mám na Vás prosbu. V následujících týdnech bude tématem v našem světě povolání. Byl by
někdo z Vás  ochotný nám své  povolání  představit  ve  třídě? Krátce  pohovořil,  proč si  je
vybral, co ho baví/nebaví/výhody/nevýhody/vystudoval jsem, ale dělám… 

Nabízím termín 1.2. a pak následující týden 6.2.-9.2., v dopoledních hodinách. 
Pokud se někdo najde, prosím napište mi, abychom se podrobněji domluvili.

Předem děkuji za zvážení a spolupráci.

Předmět  Pracovní sešity-plán učiva Cíl:

Matematika:  Matematika 2. díl
 po st. 14

 Doplním do úlohy 
nezbedy.

 Vyřeším úlohy 
s autobusem.

 Vypočítám úlohy s 
hady.

Český jazyk: Děti si do ČJ budou nosit následující 
pracovní  sešity:

 Už čteme a píšeme sami 2. díl
 St. po st.8

 Písanka 1.díl (pejsek na obálce)

 Po st. 4

 Ostatní sešity si už děti ponechají 
doma, mohou je využít 
k domácímu procvičování. 

 Robotuji každý den.   
Přečtu písmenka malé 
abecedy.

 Při čtení a psaní rozlišuji
měkkou a tvrdou 
slabiku di/dy...

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

Náš svět:  Téma: Povolání
 Znám povolání mých prarodičů.

 Připravím si Televizní 
vysílání o povolání 
mých babiček a 
dědečků na čtvrtek 
26.1.



Obecné
informace:

Prosím, aby si děti na čtvrtek 
26.1. připravily krátké povídání 
o povolání svých dědečků a 
babiček. 
 
Kritéria splněné práce:
- zapíši do sešitu křestní jména 

babiček a dědečků a k nim 
jejich povolání (př. Kamila - 
lékařka)

- nakreslím své dědečky a 
babičky (barevně)

- přinesu si sešit 26.1. do školy
- představím svoji práci 

ostatním ve třídě

Děti, které ještě nepsaly písemné 
pololetní práce, protože byly nemocné, 
si je mohou doplnit v úterý 24.1.

S dětmi nacvičujeme nové 
písně.
K naučení textu jim pomůže, 
když jim je občas pustíte i 
doma. 
Měsíce (Hradišťan)
Kozel (Jaromír Nohavica)
Tři citronky
Tygr jede do Paříže

Ve středu 25.1. se pustíme do 
třídního kola pěvecké soutěže. 
Děti si připraví písničku, kterou
znají a zazpívají ji.
V pátek 27. 1. si mohou 
zájemci a postupující zpěváčci 
vyzkoušet kolo školní. To už 
bude v užším výběru.

  Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová.


