
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 19         Třída 1.B  

  

Datum: 30.1. - 3.2. 2023  

             

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  
Písmeno V,v, čtení a skládání slov a vět  
Psací a  

Procvičuj hlasité čtení slov a vět, 
skládej slova ze skládací abecedy 

M 

Číslo a číslice 8, počítání do 8, sčítání a odčítání,   
orientace na číselné ose. 
PS 2 str.23 – 25 
 

Procvičuj správné psaní číslic, 
počítej zpaměti do 8 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Opakování – Slovíčka + Písničky 
Numbers + Opakování slovíček - Worksheet. 
My Body – Nová slovíčka  

 

Prvouka 
Lidské tělo - popis 
 

 

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
Středa – Tv podle rozvrhu 
 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmeno N,n, čtení vět, odpovídání na otázky z obsahu textu, procvičili 
jsme psací písmena e, l, i, u, m. 
Počítání do 7 v herních aktivitách. 
Ve Vv se dětem podařily stromy s otvíracími dvířky do pelíšků zvířátek. 
 

Domácí příprava: 
Prosím zkuste občas diktát probraných psacích písmen a slabik (z písanky) 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

V úterý 31.1. – filmový klub, předávání pololetního vysvědčení (výpis). 
Nebudou půlení hodiny, všechny děti přijdou na 1. vyučovací hodinu. 
Přinesou si složku na vysvědčení, pouzdro, svačinu. 
Začínáme všichni společně ve třídě, teprve potom se děti rozejdou do 
třídy, kde se promítá jejich vybraný film. Po filmu se sejdeme opět ve 
třídě a děti dostanou vysvědčení.  
Konec vyučování pro celou třídu v 11:40. 
 
Pátek 3.2. – pololetní prázdniny 
 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Děkuji za přijetí pozvání do classroomu třídy.  
 
Prosím o kontrolu účtu dítěte ve školní pokladně. 
 
 
 



 

Sdělení školní družiny: 
Ve školní pokladně Vám bude odečtena platba 1 150 Kč za ŠD - 2. pololetí. 
Prosíme rodiče, kteří by chtěli své dítě odhlásit na 2. pololetí ze školní 
družiny, ať to oznámí své paní vychovatelce do 31.1.2023. 
 
Karneval 
Ve čtvrtek 9.2. bude mít ŠD karneval od 14:30 do 16 hod. Karneval bude 
ve školní jídelně, proto Vás prosíme, pokud si budete potřebovat 
vyzvednout své dítě, tak si ho vyzvedněte do 14:30 hod. nebo pak až od 16 
hod. 
Na karneval vybíráme malou tombolu, každé dítě, které přinese dárek do 
tomboly, dostane v den karnevalu slosovatelný lístek. Prosíme o dárky do 
tomboly v částce zhruba kolem 100 Kč. Masky si děti můžou přinést až v 
den karnevalu. 
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
 
Děti dostaly slevový katalog Albatrosu. 
Objednávky knih z katalogu Albatros, prosím, přineste co nejdříve i 
s hotovostí za objednanou knihu. Děkujeme. 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


