
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 14          Třída 1.B  

  

Datum:12.12.  –  18.12.2022          

          

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmeno I Í, čtení písmen, slabik, slov a krátkých 
vět  
ŽA po str.51, uvolňovací cviky 
Malá písanka – nutná ostře zařezaná tužka 

Procvičuj čtení písmen, slabik a 
slov po str.51. 
Skládej slabiky a slova ze skládací 
abecedy i podle diktátu. 
Prosím obalit a podepsat písanku. 

M 
Slovní úlohy, rozklady čísel 2, 3, 4, 5, psaní 
příkladů na sčítání a odčítání, PS po str.52 
Procvičování sčítání a odčítání do 5, číselná osa 

Z kartiček skládej příklady na 
sčítání a odčítání do 5, rozklady 
čísel. 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

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

 

Prvouka 
Vánoční zvyky a tradice 
Sebehodnocení – Můj strom dovedností 

 

Výchovy  Tv – v pondělí sporťák  

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Čtení slabik a slov s U, čtení vět v matematice (slovní úlohy) 
Rozklad čísla, psaní příkladů do sloupečků 

Domácí příprava: 

Jč 
Děti pochopily princip čtení slabik složením dvou písmen, proto je 
potřeba stále denně procvičovat čtení, aby zvládaly čím dál víc slabik 
postupně přečíst najednou.  
Hlasité čtení stylem M – A =MA je stále v pořádku. Nevyžadujte tiché 
přeříkání M-A a potom hlasité přečtení MA.  
Při procvičování v PS si dítě může zakroužkovat nebo jinak označit slabiky, 
které přečte napoprvé, bez předchozího rozkladu. Má tak přehled o svém 
pokroku, když označených slabik bude přibývat.  
 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

Ve čtvrtek 15.12. bude suplování, nebudou půlené hodiny – všechny 
děti přijdou na první vyučovací hodinu. Vyučování bude končit v 11:40. 
 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Děkuji Vám, že jste si udělali čas a vyrobili a poslali pro třídu krásné 
výrobky na jarmark.  
 
 
 
 



 

 
Chválím děti za práci na třídní dílničce.  
 
Připomínám výrobu přáníčka pro kamaráda do třídy na poslední 
předvánoční den ve škole.  
Děti si odnesly vylosované jméno na lístku. 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


