
Týdenní plán pro 1. třídu                Týden 44. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

Cíl: Pokus se za pomoci rodičů zhodnotit své získané 

dovednosti a vědomosti za 1. ročník. Co umíš? Co jsi se 
naučil/a? Kde musíš přidat? Co vylepšit a co více procvičovat? 

Umím: Musím více procvičovat: 

ČJ: Čtení: Kniha: Záhada školní půdy. Čtení slov a vět s porozuměním. Práce v časopisu 

Sluníčko. Psaní: Správné sezení u psaní, držení pera, posun ruky, uvolňovací cvičení mezi 
psaním. Písanka 4 do str. 17/ malé ď, ť, ň ve jménech a slovech. Během prázdnin si pečlivě 
zapisuji zážitky do Prázdninového deníku. Čtu si ze své knihy (knih).  

 
 

 

 

MA: Numerace do 20. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Hry: Zakázané 

číslice. Na krále. Myslím si číslo. Během prázdnin občas vypočítám pár příkladů v Minutovkách, 
nebo poprosím někoho, kdo mě ústně zkouší ze sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. 

  

PRV: Hodina nebude. Během prázdnin pozoruji a zkoumám přírodu. Zajímám se o věci kolem 

nás. 

  

AJ: Hodina nebude. Využívám znalostí anglického jazyka při setkání s cizinci, v zahraničí, 

sleduji pohádky (filmy) v AJ.  

  



Pondělí 27.6. Úterý 28.6. Středa 29.6. Čtvrtek 30.6. Pátek 31.7. 

Neučíme se podle rozvrhu. 
Třídnické práce. 
Rozdávání materiálů, PL 
apod. 
Nezapomenu si: 
Podepsanou ŽK, PS z 
MAT 3. díl, Písanku 4, AJ 
UČ, penál.  

 
  

Neučíme se podle 
rozvrhu. 
Úklid třídy, hry... 
 
Vše si odnáším domů ze 
třídy i ze skříňky 
(sportovní oblečení, 
bačkory, boty...)! 
 
 

Výlet do Mirakula s 

obědem. 

Odjezd od školy v 8:30 
hod. 
Příjezd mezi 15:00 – 16:00 
hod. 
S sebou: batůžek, pláštěnku, 
kapesníky, sváču, pití, 
baterku nebo čelovku, 
(plavky, ručník), kapesné dle 
zvážení rodičů, sportovní 
oblečení. 
 

 

Nezapomenu si desky na 
vysvědčení! 
 
Slavnostní rozloučení s 
5. ročníkem. 
 
Předání VYSVĚDČENÍ. 
Předpokládaný konec v 
9:10 hod. Již bez oběda 
a ŠD. 

Hurá na prázdniny!!! 
Opatruji se, sportuji a 
odpočívám, užívám si 
na cestách... 

Krásné prázdniny!!!       

Vaše ML!        
 

 
 
 

  

 


