
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 15    Třída: 1. A  

Datum: 19.12. – 22.12.2022 

               3.1. –  6.1.2023            

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

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Procvičování v Agátě, úvod do Slabikáře 1. díl 
Každý den čtěte.  
Děti dostaly k nastříhání písmenka a slabiky (U, …, I, Í, …) – 
prosím, nastříhat a poslat do školy. 
Děti dostaly Slabikář 1. díl – prosím, podepsat a v pondělí 
přinést do školy 
 

Procvičuj čtení písmen, slabik a 
slov  
Skládej slabiky  a slova ze 
skládací abecedy podle diktátu. 

M 

Procvičování sčítání a odčítání do 5, skládání příkladů na 
sčítání a odčítání podle názoru, rozklady čísel do 5, číselná 
osa. 
Číslo a  číslice 6, počítání do 6. 

Pravidelně procvičuj sčítání a 
odčítání do 5. 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Opakování – Pozdravy; Pokyny; Barvy; Předměty ve 

třídě, My family, Christmas - Slovíčka + Písničky 

Animals - Nová slovíčka + Písnička + Omalovánka.  
  

Přinést hotové omalovánky. 

Prvouka 
Vánoční tradice a zvyky, zima 
Sebehodnocení – Můj strom dovedností 

 

Výchovy  
Tv – v pondělí sporťák  

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Čtení slabik a slov s I, čtení vět v matematice (slovní úlohy). Rozklady čísel, psaní 
příkladů do sloupečků. 

Domácí příprava: 
Pokud to bude možné, i přes prázdniny chvilku procvičujte, čtěte, skládejte 
slabiky a slova ze skládací abecedy a procvičujte počítání do 5. 
 

Co nás čeká nejen v tomto 
týdnu: 

Připomínám výrobu přáníčka pro kamaráda do třídy (T: 19.12.2022) 
 
Budeme se učit v pondělí a úterý – vezměte si věci podle rozvrhu. 
 
Středa 21.12.2022 – třídnické hodiny – všichni na 8:00 
- batůžek, svačinu, pití, pouzdro. Na oběd odcházíme 11:10 
 
Čtvrtek 22.12.2022 – Slavnostní oběd, odchod na oběd 11:10 
-kdo nemá přihlášený oběd, tak ho dětem prosím, přihlašte, budeme obědvat 
společně i s paní vychovatelkou, slavnostní oblečení 
-třídní vánoční besídka – děti si budou předávat u vánočního stromečku doma 
vyrobené přáníčka 
 

ŠD 

Ve čtvrtek 22.12. bude školní družina otevřena do 16:00 hod. 
 
Kroužky 
Ve středu 21.12. nebude kroužek plavání 
Ve čtvrtek 22. 12. nebudou kroužky - Keramika a Deskové hry. 
 
 



 

 
Čtvrtek 5.ledna 2023 – bruslení 
Ve čtvrtek všechny děti přijdou k žákovskému vchodu – sraz v 7:45.  
Pomůcky: lední brusle, vhodné oblečení na zimní stadion, pevnější rukavice, 
svačinu, pití, lyžařská helma. 
Prosím rodiče, kteří nám mohou zavést na zimní stadion batohy, aby napsali. 
V 7:45 odvoz na zimní stadion, v 10:00 odvoz ze zimního stadionu do školy. 
Děkuji. 
Všichni ve čtvrtek končíme v 11:40. Aktovku si prosím neberte, děti si vezmou 
pouzdro. Věci, které budeme potřebovat ve čtvrtek na vyučování, si necháme ve 
škole. 
 
 

 

 
 
 
 
Milí rodiče a milé děti, 

děkuji Vám za trpělivost, vstřícnost a spolupráci 
v tomto roce 

a 
přeji Vám příjemné vánoční svátky, klid, pohodu, štěstí   

a zdraví v následujícím roce 2023. 
 

Jarmila Kuchařová 
 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


