
TÝDENNÍ PLÁN č. 4            Třída: 1. A 

Datum: 26.9. –  30.9.2022            

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmeno A, Á, M, slabika MA, MÁ  
Správné sezení, držení tužky, uvolňovací cviky 
 
 

Dbát na správné držení 
tužky. 
Procvičuj hlasité čtení 
písmen, ukazuj si, kde 
čteš. 

M 
Číslo 2, počet dva, porovnávání, psaní znaků < > = 

 

 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Pozdravy, představení se - The Greetings Song. I am a 
boy/ I am a girl. 
Pokyny - stoupni, sedni, otoč se.  
 

 

Prvouka 
Podzim, znaky podzimu, příroda na podzim Prosím obalit a nadepsat  

sešit. 

Výchovy  
 TV -Prosím doplnit švihadla.  

Co máme umět nejen 
z minulého týdne 

Poznám písmeno A, Á, M, umím je napsat tiskací, rozliším sluchem ve 
slovech délku hlásky a, á, slyším první a poslední hlásku ve slově, čtu 
písmena v řádku, ukazuji si je při čtení prstem.   
 
Poznám počet teček 1 – 5 bez počítání o jedné, i počet obrázků do 5 
určím bez počítání po jedné, k počtu teček/obrázků přiřadím správné 
číslo, umím napsat číslici 1. 
Rozliším řádek a sloupec, pozici obrázku/ rámečku/ čísla/písmene první, 
poslední, uprostřed, předposlední. Určím pravou a levou stranu. 
 
V pracovním sešitě „přečtu“ podle obrázků v zadání, co mám ve cvičení 
dělat.  
 
Vyjadřuji se ve větách – odpovědi na otázky, popis obrázku. 
 
Obrázek vybarvuji bez přetahování za obrys. 
 
Správně držím tužku/pastelku, vím, že při práci mám mít uklizeno na lavici 
a sešit si posunu tak, abych měl/a cvičení před sebou, správně sedím na 
židli. 
 
 

Potřebuji poradit, 
vysvětlit… 

 
 
 



 

Co nás čeká v tomto 
týdnu: 

28.9. - středa volno – státní svátek 

 

 

Připomínky vyučujících, 
rodičů, žáků: 

Prosím každý den projít s dětmi pracovní sešity do Jč a M. Zopakovat 
s dětmi některá cvičení, která jsme dělali ve škole (na stránce vždy lístek – 
lístek prosím nevyhazujte). 
Cvičení k psaní/vybarvení označuji oranžovým (růžovým) fixem. 
Pokud úkol chybí, označím vynechávkou, prosím dodělat. 
Prosím stranu nebo DÚ podepsat, abych viděla, že děti doma opakovaly a 
nepřehlédli jste označení DÚ. 
 
Do prvouky dostaly děti velký nelinkovaný sešit, prosím nadepsat jménem 
dítěte, obalit. 
 
Děti dále dostaly vodovky, dva kvalitní štětce (plochý a kulatý), plastelínu, 
mazací tabulku, 2x barevný fix, tužku č.2 (č.1 a 3 rozdáme později), 
průhlednou složku s drukem na týdenní plány, podložku s řádky na 
skládání slabik a slov, portfolio, později rozdáme pero Tornádo a zmizík 
 
Termíny bruslení: 
13.10.2022              24.11.2022             5.1.2023              2.3.2023 
 
Upozorňuji, že se ve škole vyskytly vši, prosím o kontrolu vlasů dětí. 
 
Kdo se nezapsal na tripartitu na třídní schůzce, prosím o navržení 
termínu. Děkuji. 
 
Platba SRPŠ: 300 Kč 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


