
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 15          Třída 1.B  

  

Datum: 19.12. - 22.12. 2022  

               3.1. - 6.1.2023           

         

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Procvičování v Agátě, úvod do Slabikáře 
Malá písanka – nutná ostře zařezaná tužka č.2 
 
Čtení ve Slabikáři 

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 

Slovní úlohy, rozklady čísel 2, 3, 4, 5, psaní 
příkladů na sčítání a odčítání, procvičování sčítání 
a odčítání do 5, číselná osa 
Úvod do nového pracovního sešitu 
 
Číslo a číslice 6, počítání do 6 
 

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

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

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

 

Prvouka 
Zima, měsíce, zimní sporty 
 

 

Výchovy  
Čtvrtek 5.1. – bruslení Prosím o odvoz batohů dětem. 

Děkuji. 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Jč - Čtení slabik a slov s I,Í, čtení slov s porozuměním, čtení vět. 
M Slovní úlohy, početní pyramidy 
 

Domácí příprava: 
Pokud to bude možné, i přes prázdniny chvilku s dětmi čtěte, nechejte je 
skládat slova ze skládací abecedy a procvičujte počítání do pěti. 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

Pondělí 19.12. – úterý 20.12. – výuka podle rozvrhu 

Středa 21.12. – čtvrtek 22.12. - třídnické hodiny, konec výuky – 11:10 

 



 

Čtvrtek 22.12.2022 – Slavnostní oběd – kdo nemá přihlášený oběd, tak 

ho prosím dětem přihlaste, budeme obědvat společně i s paní 

vychovatelkou, prosím slavnostní oblečení. 

Třídní vánoční besídka – děti si budou předávat u vánočního stromečku 

doma vyrobená přáníčka. Můžou si přinést občerstvení (přiměřené 

množství). 

 

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

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Připomínám výrobu přáníčka pro kamaráda do třídy na poslední 
předvánoční den ve škole.  
Děti si odnesly vylosované jméno na lístku. 
 
Na jarmaru si děti vydělaly 2580,- Do charitativních sbírek se rozhodly 
přispět 5 x 100 Kč.  Zůstatek je 2 080 Kč. 
 
Děkuji všem rodičům za velmi dobrou spolupráci. Přeji všem pohodové 
Vánoce, dětem radostné prázdniny a všem hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce.  

                                                                                             
Lenka Koželuhová 
 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


