
 

TÝDENNÍ PLÁN č. 18          Třída 1.B 

   

Datum: 23.1. - 29.1. 2023  

             

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

 

 
UČIVO 

DOMÁCÍ  
PŘÍPRAVA 

JČ  

Písmena, slabikář str.11-14 
Malá písanka, slabiky, písmeno a 
 
 

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

M 

Číslo a číslice 8, počítání do 8, sčítání a odčítání,   
PS 2 str. 
 

Procvičuj počítání zpaměti (0-8) 
 
Pokud dítě počítá na prstech, 
prosím kontrolujte, jak si prstíky 
ukazuje. 

Aj 
Gréta 

Zimčíková  

Opakování – Slovíčka + Písničky 
Barvy – Bingo. 
Numbers + Opakování slovíček - Worksheet. 
My Body - Nová slovíčka 

 

Prvouka 
Zvířata v zimě 
 

 

Výchovy  
Tv – pondělí – trenéři 
Středa – Tv podle rozvrhu 
 

 

Co nového jsme se naučili 
tento týden: 

Jč - Děti dostaly pera, můžou ale stále psát i ostrou tužkou č.2. Velmi se 
snaží o pěkné psaní. 
Písmena Y, y, čtení slabik i z malých tiskacích písmen, psací písmena m, u, 

spojení psacího písma - slabiky  

První písemná práce a diktát za 1. pololetí  
M - Sčítání do 6, psaní číslice 7, početní řetězce a pyramidy  
První písemná práce za 1. pololetí  
ČaS – zima, počasí, svátky, zimní sporty, zábava, myšlenková mapa (Děti 
byly překvapené, na kolik pojmů si vzpomněly a jak je vše vzájemně 
propojené.) 

Domácí příprava: 
Děti dostávají i dobrovolné domácí úkoly (často na jejich žádost), které si 
značí samostatně. Oceňuji, že většina třídy dobrovolný úkol splní. 

Co nás čeká v tomto a 
následujícím týdnu: 

24.1. – třídní kolo recitační soutěže (text pro nápovědu s sebou)  
Při recitaci říkat autora a nadpis. 

Připomínky vyučujících, 
rodičů: 

Děti písemky zvládly v klidu, kdo něco nestihl, měl možnost dokončit 
druhý den.  
Chválím děti za jejich všímavost vůči spolužákům a za nápady překvapit 
na začátku hodiny tím, že je najdu v tichosti na svých místech a mají 
připravené věci na hodinu.  



název filmu Garant místnost Vstupenka 

Lorax J. Kuchařová 1.A Nakresli plakát, kterým povzbudíš 

děti a dospělé k recyklaci odpadů. 

Strašidla z vikýře L. Koželuhová 1.B Vymysli a nakresli strašidlo, 

pojmenuj ho (barevně, na papír 

A4). 

Pinocchio B. Janoštíková 2.A Napiš odpověď alespoň na jednu 

otázku: 

Jaký je rozdíl mezi filmem a 

muzikálem? 

Co je to muzikál? 

Co je to animovaný seriál? 

Lví král J. Taláková 2.B Nakresli na formát A4 Simbu. 

Ztracený poklad 

templářských rytířů 

J. Hrabalová 3.A Nakresli, jak si představuješ rytíře a 

jeho hrad. 

Emoji ve filmu V. Straková 3.B Nakresli na formát A4 alespoň pět 

různých smajlíků. 

Heidi, děvčátko z hor R. Hučíková 4.B Nakresli věc - (dárek), o které si 

myslíš, že by ji Heidi v horách 

potřebovala ¨. 

Zpívej M. Kramárová 4.A Vytvoř plakát pro pěveckou soutěž 

„ZPÍVEJ“. 

Duše O. Klempířová 

Skulová 

MA Nakresli, jak podle tebe vypadá 

„dobrá duše“. 

Falkoni E. Janíková MB Nakresli svůj návrh fotbalového 

dresu. 

Za plotem M. Janíková MC Nakresli tvé nejoblíbenější jídlo.  

Klaus M.Kročová ME Nakresli nebo vyrob pěkně 

zabalený dárek.  

 

Filmový klub 31.1.20023, téma: Úspěch pro každého 
Před předáním pololetního vysvědčení probíhá Filmový klub. Děti si 
vyberou film, na který se chtějí podívat. 
Prosím vyberte s dětmi film, aby si mohly připravit úkol, za který 
dostanou vstupenku. Počet dětí do jedné učebny je omezený, bez 
splněného úkolu vstupenku nedostanou. Vstupenky se budou „prodávat“ 
v úterý 24.1. o velké přestávce. 
 
Prosím o přijetí pozvání do učebny classroom 1.B (pozvání odesláno 
v listopadu 2022 na Gmail  adresu dítěte). Do učebny jsou vložené odkazy 
na procvičování a probírané učivo nejen pro nemocné žáky. 
 

Podpis rodičů Přečteno:                                  


