
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 21         Třída 1.B 

   

Datum: 13.2. - 26.2.2023  

             

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

 

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  
Procvičování čtení, Slabikář str.28 – 29 
Písmeno D,d, str.30-33 
Psací s 

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

M 

Procvičování počítání do 9, sčítání a odčítání,   
orientace na číselné ose, porovnávání, rozklady 
čísel, slovní úlohy 
 

Procvičuj počítání do 9. 
Skládej (piš) příklady, které 
sám/sama vytvoříš. 
Dokonči v PS str.29 - 31 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

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

 

Prvouka 
Lidské tělo – popis, zdraví 
 

 

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
Středa – Tv podle rozvrhu 
 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Písmeno Z,z, čtení vět, odpovídání na otázky z obsahu textu, psací 
písmeno o, ó, počítání do 8, písemná odpověď jako součást slovní úlohy 
Popis lidského těla  
 

Domácí příprava: 

Děti dostaly nakopírované pracovní listy do čtení a do matematiky. 
Protože prázdniny slouží především k odpočinku, nejsou povinné. 
Prváčci ale za týden hodně zapomenou, tak doporučuji podle Vašich 
možností nechat děti po částech procvičovat. Případně zvolte vzhledem 
ke způsobu trávení prázdnin Vám bližší způsob procvičování čtení a 
počítání (společně číst knížku, hrát hru Člověče, nezlob se, domino, …) 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

13.2. – 19.2.2023 – jarní prázdniny 
 
2.3.2023 - bruslení 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Prosím každý den (po prázdninách) s dítětem znovu přečíst stránku ve 
slabikáři, kterou jsme četli ve škole a o poznačit na stránku slabikáře, 
kolikrát dítě nahlas četlo. Pouze jedním přečtením se postup plynulého 
čtení zbytečně protahuje. Je dobré slabiky vyznačovat obloučky. 
Při prvním čtení ve škole i dobrý čtenář vázaně slabikuje. Pokud doma 
přečte text alespoň 2x, měl by následující den číst totéž už plynule. 



 

Můžete nechat dítě, aby si text nejdříve samo „přelouskalo“, potom čte 
nahlas Vám. Při vícečetném opakování čtení lze vynechat slova, která dítě 
už přečte plynule a zaměřit se na slova obtížnější. Zkrátíte si čas. 
Nechejte také děti skládat slova a věty ze skládací abecedy. Hlavně slova 
s novými písmeny. Stává se, že probíráme nové písmeno a dítě nemá 
stále nastříhané písmeno minulé.  
 
Prosím také projít s dítětem vypočítané strany v matematice. Stačí 
papírem schovat výsledky a zeptat se dítě na správné řešení.  
Do 5 by měly děti sčítat a odčítat už bez pomoci prstů. 
 
Tento týden děti hodně zapomínaly domácí úkoly. 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


