
19.TÝDEN - TŘÍDA MA 
9.– 13. 1. 2023  

Organizační záležitosti 

Dobrý den, 

blíží se nám konec 1. pololetí, v průběhu příštího týdne budou děti psát písemné práce na ověření znalostí.  
Okruhy učiva, s čím se mohou v písemné práci setkat. 

 1.ročník: 
ČJ - Čtení s porozuměním (odpovědi ano - ne, pořadí vět, dokončení vět, práce podle psaných pokynů, kreslení 
vět), diktát slov, vět – velké tiskací písmo, přepis slabik – psací písmo.  
MAT - Sčítání a odčítání do 6, jednoduché slovní úlohy, porovnávání čísel do 10, číselné řady, rozklady čísel, 
rovinné obrazce.  
 2.ročník: 
ČJ - Určování druhů vět (OTRP), řazení podle abecedy, význam slov (slova souznačná, protikladná, mnohoznačná 
a slova nadřazená, podřazená a souřadná), psaní u/ú/ů, krátké, dlouhé samohlásky, dělení slov na slabiky, diktát 
vět, přepis vět, volné psaní.  
MAT – Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, numerace do 100 - porovnávání, číselná osa, 
číselná řada, diktát čísel, lichá, sudá do 100, přičítání k desítce v oboru do 100, geometrie - bod, přímka, úsečka. 
 3.ročník: 
ČJ - Tvrdé a měkké souhlásky – psaní y/i, párové souhlásky, řazení podle abecedy, stavba slova – určení kořene 
slova, vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B, L – význam, řada zpaměti, psaní y/i po obojetných souhláskách 
B,L, diktát, volné psaní. 

        MAT – Násobení a dělení v oboru násobilek 6 – 9, násobkové řady, slovní úlohy, počítání se závorkami i bez   
        závorek s předností, sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky, geometrie - přímka, různoběžka, 
        kolmice, úsečka, měření úseček. 
 
Děti potřebují doplnit tyčová lepidla, zkontrolovat psací potřeby, 2.,3.ročník koupit pravítko s ryskou, kdo nemá, 
3.ročník bude potřebovat ve 2.pololetí kružítko. Připomínám pravidelný nácvik čtení, nejlépe 10minut denně, pro 2.a 
3.ročník připomínám vlastní knihu na čtenářské lekce. 
 
V pátek 13.1. jdeme bruslit. Prosím, dejte mi vědět, kdo by mohl zajistit odvoz věcí na zimní stadion a zpět do školy, 
stačí e-mail a dohodneme podrobnosti. Zároveň prosím potvrďte, kdo bude čekat v pátek u stadionu v 
8:35hod:_________________________.  
Sraz dětí, které jdou pěšky od školy na stadion je v 8:00hod před školou.  
Bruslení trvá od 8:45 – 9:45hod. Děti potřebují brusle, helmu, lyžařské rukavice, věci na případné převlečení, pití a 
svačinu. Rodiče můžou jít bruslit s námi. Ze stadionu jdeme do školy společně pěšky. S sebou děti do školy už nic 
nepotřebují. 
 
V pátek 13. ledna je zkrácené vyučování z důvodů konání voleb prezidenta republiky. Vyučování končí pro všechny 
ročníky v 11:30hod a budeme odcházet na oběd. 
 
V týdnu od 23. ledna si ve třídě uděláme třídní recitační přehlídku. Prosím o pomoc dětem při výběru básničky k 
přednesu a naučení zpaměti. Děti musí znát název a autora básně.  
Délka básně: 1.ročník - 2 sloky, 2.ročník – 3 sloky, 3.ročník – 4 sloky. 
Hezké dny Oldřiška 
 
1.ročník: Zvířátka na farmě a jejích popis. Slovíčka můžeš procvičovat pod 
odkazem: https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/unit3/picturedictionary01_03_01?cc=c
z&selLanguage=cs 

 
2.ročník: Popis domu (procvičování slovní zásoby a vazby There is....)  Slovíčka můžeš procvičovat pod 
odkazem: https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/unit3/picturedictionary01_03_01?cc=c
z&selLanguage=cs 
 
3.ročník: Oblečení (procvičování vazby I am wearing....) Slovíčka můžeš procvičovat pod 
odkazem:  https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/unit4/picturedictionary04_01?cc=cz&
selLanguage=cs 
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 Prostor pro další sdělení: 

 

 

 

Domácí úkoly: 

 

 

Podpis rodičů: 

 

 


