
19. TÝDEN - TŘÍDA MB 
9. - 13. ledna 2023 

Organizační záležitosti: 
 
Blíží se pololetí a děti budou psát postupně v úterý, středu a čtvrtek (10. – 12.1.) písemné 
práce. Vypracované cvičné testy a pracovní listy mají děti vloženy ve složkách pro 
představu, s čím se mohou v písemné práci setkat. Okruhy učiva: 
 
Prváci - Čtení s porozuměním (pořadí vět, odpovědi ano–ne, dokončení vět, práce podle psaných pokynů, 
kreslení vět), psaní slov tiskacím písmem. Počítání do 10, porovnávání, číselné řady, jednoduchá slovní úloha, 
rozklady čísel, geometrické obrazce kruh, trojúhelník, čtverec. 
 
Druháci - Určování druhů vět, řazení podle abecedy, význam slov (slova souznačná, protikladná, 
mnohoznačná a slova nadřazená, podřazená a souřadná), psaní u/ú/ů, dělení hlásek, diktát vět, přepis vět, 
psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách  (jednoduché případy). Počítání do 20 s přechodem, numerace 
do 100: porovnávání, číselná osa, číselná řada, diktát čísel, jednoduché sčítání a odčítání, slovní úlohy, měření 
úseček, základní geometrické obrazce.  
 
Třeťáci – Tvrdé a měkké souhlásky – psaní y/i, párové souhlásky, řazení podle abecedy. Stavba slova, 
vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L – význam, řada zpaměti, správné psaní. Vyjmenovaná slova po M – 
pouze význam a řada zpaměti.  Násobení a dělení v oboru násobilek 6, 7, 8, 9 násobkové řady, slovní úlohy, 
počítání se závorkami i bez závorek s předností ve výpočtech, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (i 
dvouciferná čísla), geometrie. 

 
 

Připomínám, že každou středu mají druháci a třeťáci čtenářskou dílnu, nosí si vlastní 
knížku na čtení.  
 
Příští týden nabízím termíny tripartit, další budou až po pololetí. Tady je odkaz na sdílenou 
tabulku, pošlu ho i mailem. 
https://docs.google.com/document/d/1Ef7mun781zz63g96jq9Z7WAQpceIeMBWG9sKs4w
UsFk/edit?usp=sharing  
 
V týdnu od 14.1.2023 proběhne třídní recitační přehlídka. Vyberte prosím s dětmi vhodnou 
básničku, kterou se naučí nazpaměť a přednesou ve třídě.  
 
V pátek 13/1/2023 končí celá třída v 11:30 kvůli prezidentským volbám.  
 

Prostor pro další sdělení:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis rodičů: 
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