
4. TÝDEN - TŘÍDA MB 
26. – 30. září 2022 

Organizační záležitosti: 
 
Ve středu 28.9. je státní svátek, do školy nejdeme.  
 

Dnes 23.9. mají všechny děti sbaleny v aktovkách sešity, pracovní sešity a bubliny (přehledy 
pomůcek) k nahlédnutí. Prosím vše poslat zpět do školy v pondělí. Pokud mají děti (druháci, třeťáci) 
v sešitech zakroužkované stránky nebo cvičení, znamená to, že na uvedených stranách mohou 
během výuky ve škole samostatně pracovat a plánovat si činnosti, protože téma už jsme probrali a 
vysvětlili si zadání. Někdy zadávám výhledově termín, kdo kdy je potřeba stránku vypracovat. Nejde 
tedy o domácí úkol.  
 
Domácí úkol je vždy označen u konkrétního cvičení nebo pracovního listu jako DÚ a termín zadání. 
Vypracovává se do druhého dne, případně se dítě předem domluví na jiném termínu. Písmeno R u 
cvičení znamená, že jde o rozvíjející úkol a na jeho vypracování se domlouvám s dětmi individuálně.  

 
Čtení prváčků 

 Prváčci začínají spojovat slova a kratičké věty. Aby všechno probíhalo hladce, je potřeba, aby děti denně 
četly. Stačí i krátká chvilka, která jim velice pomůže oživit a udržet to, co jsme dělali ve škole. Vybírat si 
mohou cokoliv, co už mají hotové v pracovním sešitě Učíme se číst, případně na vložených nebo vlepených 
listech. (Aktuálně by měly znát všechny samohlásky a písmena T, P, J.) Toto pravidelné čtení neoznačuji 
jako DÚ, protože je to stabilní, každodenní domácí práce. Ti, kteří už čtou, mohou číst podle sebe.  
  

 Děti čtou nahlas po písmenkách/hláskách. Napřed vyhláskují celé slovo, a pokud rozumí významu, hned 
pokračují dál. Pokud se potřebují o významu ujistit, tak si složí celé slovo nahlas, a potom pokračují dál. 
Někdy potřebují se složením slova pomoct, to je v pořádku. Je dobré, aby si ukazovaly prstem, kde právě 
čtou. Vždy je potřeba ověřit, jestli přečtenému rozumí. 
 

 Ideální je spojit čtení s psaním. Vyberte si slovo, které dítě napřed přečte, potom si ho zakryje a zkusí samo 
napsat. Vybírejte slova ze sešitu nebo z přiložených pracovních listů.  
 

 Můžete hrát i slovní hry, kdy dětem hláskujete krátké slovo, např. O-K-N-O a děti slovo podle sluchu 
skládají. Nebo naopak děti vyhláskují slovo rodičům a rodiče slovo skládají. Další možností jsou hry: „Čím 
slovo začíná?“, „Kde je hláska M ve slově…(na začátku, uprostřed, na konci)“, „Říkej slova na T, P…“ atd. 

 
Angličtina: 
MB1: Umíme se představit a poznáváme barvy 
MB2: L1 Let´s play (Pojď si hrát) - učíme se slovíčka aktivit a činností 
MB3: Začínáme L2 My favourite (Mé oblíbené) - učíme se slovíčka potravin 
 

Prostor pro další sdělení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 

 


