
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 10      Třída: 1. A 

Datum: 14.11. –  20.11.2022            

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

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmeno O. Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět (ŽA 
str.32 - 36). 
Správné sezení, držení tužky, uvolňovací cviky. 
Každý den čtěte – kontrolní stránky v ŽA – str. 24 a 30  
Nastříhejte písmenka S, O, Ó a slabiky s těmito písmenky. 

Kontroluj si správné držení 
tužky, procvičuj čtení 
probraných písmen, slabik a 
slov. 

M 
Číslo a počet 5, sčítání a odčítání do 5, skládání příkladů na 
sčítání podle názoru, psaní číslice 3, 4.. 
 

Procvičuj v PS str.26/cv.3, 
str.27/4, str. 30/4, str. 32/ 4(až 
po probrání stránky). 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Opakování pozdravů - The Greetings Song. Opakování 

pokynů -  Stand Up, Sit Down song.  
Opakování – Barvy –  Colors song. Opakování 

– Halloween song.  

My family - nová slovíčka + písnička + omalovánka 

Přinést hotové omalovánky. 

Prvouka 
Rodina 
Sebehodnocení – Můj strom dovedností 

 

Výchovy  
Tv – v pondělí sporťák 
 

Zkontroluj si, zda máš ve 
výtvarných potřebách nůžky a 
lepidlo. 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmeno O, Ó. Počet do 5. Číslici 4. 

Potřebuji docvičit nebo si 
hlídat: 

Procvičuji hlasité čtení slabik a slov. 
Každý den otevřu pracovní sešit Matýska a Agátu, zkontroluji, jestli nemám 
domácí úkol, projdu si znovu cvičení splněná ve škole.  
Kontroluji si, zda mám zařezané tužky a pastelky. 

Co nás čeká v tomto týdnu: 

Čtvrtek 17.11.2022 – státní svátek 
 
Úterý 22.11.2022 – třídní schůzka 
Úterý 22.11. – Preventivní program Dental Prevention (vedou studentky 
zubního lékařství) – přines svůj zubní kartáček (můžeš případně i zrcátko)  
 
Bruslení: čtvrtek 24.11.2022 
 
Procvičování čtení písmen, slabik a slov s písmeny A, Á, E, É, M, L, S, O, Ó, 
sčítání a odčítání do 5, psaní číslice 4, strany uvedené v domácí přípravě u Jč 
a M na známky. 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Prosím, aby děti denně četly nahlas písmena, slabiky a slova, která máme 
probraná. Písmen přibývá a čtení začíná být obtížnější. 
 
Každý označený domácí úkol podepište. Děkuji. 
 
Prosím o kontrolu částky ve školní pokladně, případně vložení peněz. 
 
(Platba SRPŠ: 300 Kč) 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


