
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 17          Třída 1.A  

  

Datum: 16.1. - 22.1. 2023  

             

Jméno žáka: ……………………………………..……                     

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmena J,j, Y,y, slabikář str.10-14 
Malá písanka, písmena e, l, m 
Opakování za 1. pololetí – hlasité čtení slabik a slov 
(výběr ze slabikáře), diktát písmen, slabik (skládací 
abeceda, písemně), přepis slov, čtení 
s porozuměním – přiřadit obrázek a slovo, nakreslit 
obrázek podle obsahu věty. 
Prosím o nastříhání: písmeno J, j, Y, y. Písmenka 
vložte do skládacích desek a společně s děti je 
uspořádejte, pokud nějaké písmenko či slabika 
chybí, tak jej napište na papír a dětem je tam 
vložte. 
 
Vyzkoušíme přednes básniček do třídního kola 
recitace (nemusí být ještě 100% zpaměti, napovím, 
pokud bude mít dítě text). 

Procvičuj čtení písmen, slabik a 
slov. 
Skládej slabiky a slova ze skládací 
abecedy i podle diktátu. 
Měj v pouzdře jednu ostrou tužku 
jenom do písanky a jinou tužku do 
pracovních sešitů. 
 
Přines kopii básničky (i ručně 
psanou) nebo knížku s vybranou 
básničkou.  

M 

Číslo a číslice 7, počítání do 7, sčítání a odčítání,   
PS 2 str.9-15 
Opakování za 1. pololetí – číselná řada do 7 
(doplnění chybějících čísel), porovnávání čísel, 
sčítání a odčítání, doplnění chybějícího čísla 
v příkladu, slovní úloha, geometrické tvary 
 

Procvičuj počítání zpaměti (0-7), 
rozklad čísel. Pokud dítě počítá na 
prstech, prosím kontrolujte, jak si 
prstíky ukazuje. 

Aj 
Gréta 

Zimčíková 

Opakování – Slovíčka + Písničky 
Animals - Slovíčka + Písnička. Barvy – Bingo. 
Numbers + Opakování slovíček - Worksheet. 

Omalovánky do angličtiny, prosím, 
nevyhazujte. Přineste je vybarvené 
do školy. 

Prvouka 
Zima, měsíce, zimní sporty, bezpečnost při zimních 
sportech, vhodné oblečení, zvířata v zimě 
 

 

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
Středa – Tv podle rozvrhu 
 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmena T, t, J, j, procvičujeme čtení slabik i z malých tiskacích písmen, 
psací písmena i, u sčítání a odčítání do 6, početní řetězce a pyramidy.  
 

Domácí příprava: 
Přes prázdniny děti pozapomněly čtení a počítání, prosím pár dní 
intenzivnější domácí procvičování hlasitého čtení a počítání. 
Používejte skládací abecedu, … 



 

 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

První písemné opakování z M a Jč. Dětem vysvětlím význam takového 
opakování, aby se zbytečně nebály. Proto prosím nezdůrazňujte, že 
známka z písemky je nejdůležitější. Je to jen souhrnný přehled o zvládnutí 
probraného učiva a v takovém množství je chyba pravděpodobná.  
V 1. třídě se děti s tímto způsobem opakování seznamují. 
Tento týden si zkusily podobnou práci a nijak zvlášť je to nerozhodilo.  
 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

24. ledna proběhne třídní kolo recitační soutěže. Prosím, vyberte dětem 
k naučení zpaměti vhodnou básničku (2-3 sloky) nebo krátký text.  
Děkuji za poslané texty. 
 
Některé děti dostaly již pero, mohou s ním psát do písanky, Slabikáře i PS 
do matematiky (Matýska), prosím o to, aby s perem doma nemalovaly a 
nekreslily, aby si zvykly, že pero je pouze na psaní. Pokud se jim psaní 
nebude dařit, vezmou si zpět tužku, pero jim ale zůstane a bude 
v pouzdře. Nepoužívejte zmizík, opravovat budeme ostře ořezanou 
zelenou pastelkou. Děkuji. 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


