
MC – 4. týden    (26. – 30. 9. 2022) 

V pondělí 26. 9. mají zástupci žákovského parlamentu sraz v tělocvičně v 7:50hod. 
 
Prváčci se ve škole už orientují, s elánem se pustili do práce v bublinách.  
Druhačky navázaly na systém ve třídě a v bublinách se skvěle orientují. V českém jazyce začneme 
pracovat na abecedě, prosím o dohlédnutí, jak umí abecedu zpaměti. V matematice se věnují opakování.  
Třeťačky také navázaly na systém ve třídě, který bezpečně znají. Postupují kupředu v českém jazyce i 
matematice, kde se věnují opakování. 
Pokud děti mají úkol, je vždy poznačen lístečkem a opatřen datem, kdy byl úkol zadán. Splnění je do 
druhého dne. Pokud děti píší diktát na ukončení „bubliny“, vždy ho posílám domů, prosím o podpis, že 
jste diktát viděli. Díky. 
Děti mají v aktovkách „bubliny“. Projděte si s dětmi, jak se jim daří postupovat. Mají také všechny sešity. 
Druhačky a třeťačky i diktáty. Prosím o vrácení všeho v pondělí do školy.  
 
Ve středu 28. září je státní svátek – do školy nejdeme. 
 
V pátek 30. září jdeme bruslit. Poprosím, kdo by mohl zajistit odvoz věcí na stadion a zpět do školy. Dejte 
vědět, 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 a svačinu. Rodiče 
můžou jít bruslit s námi. Ze stadionu jdeme do školy již společně pěšky a máme ještě výuku. S sebou 
složku, pouzdro, třeťačky knihu. 
 
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.) 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. 

 

 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 N ve slově…(na začátku, uprostřed, na konci)“, „Říkej slova na T, P…“ atd. 

 

Plány angličtina: 
1. ročník: Školní potřeby, základní pokyny 
2. ročník: Opakování - čísla, zvířata, hudební nástroje 
3. ročník: Hello again - nová slovní zásoba na téma kempování, dny v týdnu, počasí, vazby I´m... 
He´s/She´s.., We´re... 
 

Týdenní plán: 
Český jazyk:___________________________________________________________________ 
 
Matematika:___________________________________________________________________ 
 



 

Podpis rodičů: 
 


