
MC – 19. týden    (9. – 13. 1. 2023) 

Druhačky mají vložený test z matematiky. Prosím o podpis a vrácení v pondělí zpět do školy. 
V příštím a následujícím týdnu nás čekají ověřovací testy a diktáty na probrané učivo za 1. pololetí z českého jazyka 
a matematiky. 
Prváci:  

 český jazyk – diktát slov, vět – velké tiskací písmo, přepis slabik – psací písmo, dokončení vět, psaní slov 
podle obrázku, malování obrázku podle vět, správné pokračování vět. 

 matematika – sčítání a odčítání do 5, jednoduché slovní úlohy, rozklady čísel, porovnání čísel do 10, číselná 
posloupnost do 10, rovinné obrazce 

Druhačky: 

 český jazyk – diktát, určování druhů vět, řazení slov podle abecedy, význam slov (souznačná, protikladná, 
mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená), dělení slov na slabiky, volné psaní 

 matematika – sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, numerace do 100 – porovnávání, 
číselná osa, číselná řada, geometrie – přímky, body, úsečky, měření úsečky 

Třeťačky: 

 český jazyk – diktát, určení kořene slova, psaní i/y po obojetných souhláskách B, L, M slova příbuzná 
k vyjmenovaným po B a L, M, tvrdé a měkké slabiky, párové souhlásky, abeceda, řady vyjmenovaných slov 
B, L, M, volné psaní 

 matematika - násobení a dělení čísly 0 - 8, slovní úlohy, sčítání a odčítání do sta včetně závorek, geometrie 
- přímka, různoběžka, kolmice, úsečka, měření úseček, kombinace výše uvedených úkonů 

 
V pátek 13. ledna jdeme bruslit. Prosím, 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 8:30hod:_________________________. 
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 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. 
 
24. a 25. ledna si ve třídě uděláme třídní recitační přehlídku. Prosím o pomoc při výběru básničky k přednesu a 
naučení zpaměti. Děti musí znát název a autora básně. 
Délka básně: Prváci - 2 sloky, druhačky – 3 sloky, třeťáci – 4 sloky. 

 

Plány angličtina: 
1. ročník: U2 Počítání, hry s čísly 1-10 
DÚ: Opakujte si slovíčka z lekce Hello, Unit 1, Unit 2 online 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 
2. ročník: U1 Přídavná jména - hot, cold, hungry, thirsty 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/unit1/picturedictionary01_01_02?cc=cz&selLanguage=cs 
DÚ: Opakujte si slovíčka z lekce Hello, Unit 1 online 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 
3. ročník:  U3 Small creatures - nová slovní zásoba HMYZ - insects, beetle, ant, bee, butterfly, grasshopper 
Vazba They´re in/on the (garden/box) 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/unit3/picturedictionary03_02?cc=cz&selLanguage=cs 
DÚ: Opakujte si slovíčka z předešlých lekcí online 
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Týdenní plán: 
 
Český jazyk:___________________________________________________________________ 
 
Matematika:___________________________________________________________________ 
 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level01/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/unit1/picturedictionary01_01_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level02/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/unit3/picturedictionary03_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/?cc=cz&selLanguage=cs


Další sdělení:  
 
 

Podpis rodičů: 
 


