
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 23         Třída 1.B  

Datum: 6.3. – 12.3.2023      

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Procvičování čtení slov s naučenými písmenky. 
Písmeno Š, š. 
Malá písanka – procvičování psaní naučených 
písmen, slabik, slova. Diktát psacích písmen a slabik 
do sešitu 
 

Procvičuj hlasité čtení slabik, slov a 
vět. Pravidelně čtěte probrané 
stránky ze Slabikáře. 
Skládej ze skládací abecedy – 
příprava na psaní slabik a slov 

M 
Procvičování sčítání a odčítání do 10, rozklad čísel, 
číselná osa – orientace na číselné ose, 
dopočítávání.  

Procvičuj pamětné sčítání a 
odčítání do 10. 

Aj 
Gréta 

Zimčíková 

Opakování – Slovíčka + Písničky 
Numbers + Opakování slovíček - Worksheet 
My Body – Opakování 
My house – Slovíčka + Omalovánka 

  

Omalovánky do angličtiny, prosím, 
nevyhazujte. Přineste je vybarvené 
do školy. 

Prvouka 
Jaro   

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
Středa – nebude TV (obsazená tělocvična na 
scénické čtení) 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmeno K, k, psací písmeno p. Počet a číslo 10, psaní 10. 
 

Domácí příprava: 
Každý den čtěte ze slabikáře, procvičujte pamětné počítání do 10. 

 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

Středa 8.3.2023 – scénické čtení  
Všechny děti přijdou na 8:00 do školy. Nejsou půlené hodiny. 
 
Středa 15.3.2023 - Plavecké závody (odpoledne) – ve škole se uskuteční 
plavecké závody, účast dobrovolná. 
Podmínky pro prváčky – uplavat volným stylem 1 délku školního bazénu 
bez došlápnutí na dno. 
Konkrétní čas začátku závodu pro prváčky upřesníme.  
Přihlášené děti budou vyzvednuty v družině a zase je tam dovedeme.  
Prosím označte: 
 
Zúčastní se  /  Nezúčastní se 
 
---- 
Čtvrtek 17.3.2023 – prezentace v rámci vyučování prvouky - Veselé 
zoubky – zaměřená na péči o zdraví a zuby 
 
Úterý 21.3.2023 – ukázka golfu v tělocvičně. 
 



 

Žákovský parlament se zapojil do charitativní činnosti. – více informací 
v přiloženém dopise. Věci pro charitu noste do 24.3.2023. 
---- 
Středa 12.4.2023 – umělecké dopoledne na ZUŠ Uherské Hradiště 
 
 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


