
                                                                                    1.A TÝDENNÍ PLÁN 

                       6.3.–10.3. 2023 

 
 
Předmět   PS-plán učiva Cíl: 

Matematika: ✓ Matematika 2. díl 
✓ Po st. 34 

✓ Vyřeším slovní úlohy z příslušných 
stran PS.  

 
✓ Vypočítám kombinaci hadů a nezbedů. 
 
✓ Určím, kterými mincemi zaplatím 

nákup. 
 
✓ Vytvořím stavby z kostek a k nim plán. 

 

✓ V pondělí a ve čtvrtek si napíšu 
písemné opakování sčítání a odčítání 
do 16. (z prací pak vyberu tu 

zdařilejší    ) 

Český jazyk:  
✓ Už čteme a píšeme 

sami 2. díl 
✓ O zvířatech – po 

st.28 

 

✓ Písanka 1.díl 
(pejsek na obálce) 

✓ Po st. 23 
 

✓ Pravidelně každý den čtu. 
 

✓ Používám metodu I.N.S.E.R.T. při čtení 
naučného textu. 
Čtení s vlastními poznámkami: 

 
Náš svět: ✓ Téma: Jaro přichází 

 

✓ Zopakuji si roční období a popíšu jejich 
rozdíly, měsíce v roce, dny v týdnu… 

 

Obecné 
informace: 

• Každý pátek 
budeme mít 
čtenářskou dílnu.  
Děti si mohou nosit 
svoji vlastní 
rozečtenou knihu, 
což je ideální, 
protože čtou, co je 

baví     Případně si 
mohou vybrat 

• Plavecká výcvik 
Vážení rodiče,  
jak jste již byli informování v anketě kolegyní 
Klímovou,  
děti se zúčastní plaveckého výcviku. 
Plavání bude probíhat vždy v pátek 10.15 – 
11.45 hod od 10. března 2023 do 21. dubna 
2023 (tj. plaveme 10/3, 24/3, 31/3, 14/4, 
21/4). 
Odjezd od školy bude vždy v 9.20 



z nabídky v naší 
třídní knihovně. 

 

• CA (1-2 vyuč. hod.), 
která budou 
v úterý a ve středu, 
tentokrát strávíme 
venku na školní 
zahradě (pokud 
počasí dovolí). 
Počítejte prosím 
v tyto dny 
s vhodným 
oblečením a obutím 
do terénu a také 
možností ušpinění. 

 a návrat do 12.30 ke škole. 
 
S sebou: plavky, boty k bazénu, osuška, 
hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou 
čepici a čepici na cestu autobusem zpět – vše 
v batůžku. 
 
Na 1. vyučovací hodinu, před odjezdem 
budou děti potřebovat jen knihu (vlastní 
nebo z naší knihovny). 
V tento čas nebudou probíhat standardní 
hodiny TV. Kurz probíhá v rámci výuky TV, 
omluvení pouze ze zdravotních důvodů. 
Dlouhodobá omluvenka z plavání je třeba od 
lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole.  

 
  Pohodový týden přeje paní učitelka Eva Bartesová. 


