
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 16          Třída 1.A 

   

Datum: 9.1. - 15.1. 2023  

             

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

 

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmena J,j, Y,y, slabikář str.6-12 
Skládání slov podle obrázků ze skládací abecedy, 
diktát velkých tiskacích písmen a slabik 
Malá písanka, písmena i, u, e. 
Posílám domů celou skládací abecedu, prosím o 
nastříhání: písmeno T, t, dosud naučená písmena  - 
malá (ve skládací abecedě celá str. č. 4). 
Uspořádejte s dětmi písmenka ve složce 
s nastříhanými písmenky. 

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. 

M 

Číslo a číslice 6, počítání do 6, PS 2 str.2-7 
Děti dostaly PS 2. díl – prosím podepsat (popřípadě 
i obalit) 
PS 1. díl i 2. díl děti přinesou do školy. 

Procvičuj počítání zpaměti (0-6). 
 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Opakování – Pozdravy; Pokyny; Barvy; Předměty ve 
třídě, My family, Christmas - Slovíčka + Písničky 
Animals - Nová slovíčka + Písnička + Omalovánka.  
 

Přines všechny omalovánky, které 
máš doma, dokonči je. 

Prvouka 
Zima, měsíce, zimní sporty 
 

 

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
středa – nebude Tv – náhradní hodina za bruslení 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmeno T,t, procvičujeme čtení slabik z malých tiskacích písmen. Počet a 
číslici 6. 
 

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: 

Volby 13.1. – zkrácené vyučování – Oběd v 11:35, ze třídy budeme 
odcházet v 11:20 
 
24. ledna proběhne třídní kolo recitační soutěže. Prosím, vyberte dětem 
k naučení zpaměti vhodnou básničku (2-3 sloky) nebo krátký text.   

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Prosím, zkontrolujte, zda děti mají lepidlo a voskovky. Děkuji.  
Mám voskovky:  ANO      NE 
 
Mám lepidlo:      ANO      NE 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


