Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022
Informace pro rodiče:
Dobrý den všem, dětem dávejte teplé oblečení – čepice, rukavice. O hlavní
přestávce jsme venku.
Připravujeme ve třídě adventní kalendář z drobných dárečků, děkuji všem,
kdo již donesl.
Připravujeme se na adventní jarmark.
V penálu dětí jsou ořezané tužky a pastelky. Přeji všem klidný týden. VP
Vážení rodiče,
v úterý 29. listopadu 2022 proběhne na naší škole ve spolupráci s humanitární organizací ADRA Giving Tuesday
aneb Světový den štědrosti a dobrých skutků :)
Vaše dítě může do školy přinést hračku, plyšáka, stolní hru, se kterou si už nehraje, nebo knížku, kterou nepotřebuje.
Tímto svým dárkem ADRA obchůdkům může udělat radost zase někomu jinému. Žáci 1. stupně ZŠ předají darované
věci v úterý 29. 11. ráno po příchodu do školy našim dobrovolnicím nebo p. učitelkám, a každý z nich obdrží malé
poděkování. Výtěžek z prodeje bude věnován humanitární organizaci ADRA. Cílem akce je učit se dobrovolnictví a
pomoci tak utvářet lepší svět.
Děkujeme za Vaši štědrost

Předmět

Učivo ve škole

cíle

Materiál, který
potřebujeme a máme
ve škole

Poznámky

Čtení:

Nové písmeno Pp
Čteme slabiky, písmena,
slova, krátké věty
S, M, L, A, E, I, O, U, P

Umím určit
počet slabik,
první,
poslední
hlásku, počet
písmen, délka
slabik.
Čtu slabiky,
jednoduchá
slova po
slabikách
Mám
v pořádku
obálku se
slovíčky a
slabikami (m,
l, s, p)

PS k Živé abecedě
str.21,22
Živá abeceda
strana 16, 17

Čteme každý
den – např.
slovíčka
v obálce –
přidáme
slova se s –
vyznačeny
zeleně na str.
23 v Živé
abecedě

Porovnávam a
poznávám
rovnost
počtu.

Pracovní učebnice
str. 36, 37, 38

Psaní:

Písanka 1 (opravdová)
Cviky pro uvolnění ruky

MA

PRVOUKA

Počítáme do 8, znak menší,
větší
Krokujeme, hlavolamy
s dřívky

Píšeme 8, zvládneme diktát
číslic
Rodina, narozeniny

Píšu číslici 8,
zvládnu diktát
číslic.
Umím
básničku
zpaměti.

Strana 1, 2, 3
Zelená písanka
strana 10, 11, 12

str. 67 – číslice 8
Pracovní učebnice
str. 22, 23
Básnička na straně
28 – cvičení 3

Mikuláši,
Mikuláši, já jsem
pořád hodný(á)
byl(a), úkoly jsem
řádně plnil(a),
maminku jsem

nezlobil(a). Kdyby
tady možnost
byla, chtěl(a) bych
sladkost od
anděla.

VV

Příprava vánočního obrázku

PČ

Příprava vánočního obrázku

TV

Pondělí – rychlý přesun na
školní zahradu a zpět.
Středa – velká tělocvična –
lavičky, kolektivní hry,

Pracujeme se
šablonou,
vystřihujeme
Pracujeme se
šablonou,
vystřihujeme

