
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 13          Třída 1.B 

   

Datum: 5.12.  –  11.12.2022         

           

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmeno U, Ů, Ú, čtení písmen, slabik, slov a 
krátkých vět  
ŽA po str.48, uvolňovací cviky 
 

Procvičuj čtení písmen, slabik a 
slov na str.42, 48. 
Skládej slabiky a slova ze skládací 
abecedy i podle diktátu. 

M 
Slovní úlohy, rozklady čísel 2, 3, 4, 5, psaní 
příkladů na sčítání a odčítání, PS po str.49 

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. Animals - Slovíčka 
+ Písnička + Omalovánka.  
Christmas - Nová slovíčka + Písnička. 
 

 

Prvouka 
Soužití v rodině, domácnost, vzájemná pomoc 
členů rodiny, příprava na Vánoce 
Sebehodnocení – Můj strom dovedností 

 

Výchovy  
Tv – v pondělí sporťák 
Tvoření na vánoční jarmark 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Čtení slabik a slov s P, skládání slov z daných písmen nebo slabik 
Číslice 0, číselná osa, porovnávání čísel, rozklad čísla 

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.  
 
M 
Nedokončená nebo vynechaná cvičení v PS po str.45 můžete doma 
postupně udělat. 
 
 
 
 
 



 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

 
Týden v barvách adventu (pořádá Žákovský parlament) – děti si podle 
možností vezmou aspoň nějakou část oděvu v barvě podle zadání: 
Pondělí – zelená 
Úterý – bílá 
Středa – červená 
Čtvrtek – zlatá, žlutá 
Pátek – fialová 
 
9.12. – Vánoční jarmark 
Prosím označte a dopište: 
Syn/dcera se jarmarku zúčastní/nezúčastní. 

U stolečku třídy může prodávat od……………. do ……….. 

Může/nemůže se účastnit vystoupení třídy v programu před otevřením 

tříd.  

 
Prosím přiveďte vystupující děti v 16:45 – 16:50 k naší třídě. Do atria 
odejdeme společně. 
Po vystoupení se k Vám děti zase vrátí a do třídy pak přijdou podle 
domluveného času, aby prodávaly. Pokud budete muset dříve odejít a 
dítě bude zrovna prodávat, není to problém. Budu u stolečku třídy po 
celou dobu jarmarku. 
 
(Prodej ve třídách bude zahájen až po skončení programu v atriu.) 
 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Prosím, pokud máte pár výrobků na jarmark za třídu, pošlete je po dětech 
nejpozději ve čtvrtek 8.12., abychom stihli udělat cenovky. 
 
Připomínám výrobu přáníčka pro kamaráda do třídy na poslední 
předvánoční den ve škole.  
 
Děkuji za Váš čas a ochotu. 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


