
 

 

Týdenní zpráva 

4. 1. - 8. 1. 
Tento týden jsme upevňovali veškeré učivo osvojené od začátku školní roku (y/i, u/ú/ů, slova 

pod/nad/souřadná, hláskový rozbor…). Děti chybují stále méně při aktivitách, které jsou zaměřeny na jeden 

jev. Při samostatném psaném volném projevu je ještě chyb hodně. 

Nově jsme se zaměřili na skupiny dě/tě/ně. Vyvozovali jsme 3 různé skupiny slov, které obsahují hlásku ď 

(nikoli písmeno ď), tedy na slova, která v sobě mají skupiny dě, di nebo písmeno ď. Stejně tak s hláskou ť, ň. 

Dětem to šlo skvěle, minimálně někdo napsal chyby jako: ďi, ďě… 

Dále jsme tyto skupiny hledali ve slovech a vymýšleli další slova, která je mají. 

I písanky mají vzestupnou úroveň, děti se pomalu vypisují, mezery dělají menší problémy, tvary písmen se 

stabilizují. Co však stále činí obtíže, jsou tvary číslic a vedení tahů. 

Doplňovačka tohoto týdne byla zaměřená na psaní i/í/y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Pár dětí mělo 

úplně bez chyby, většina měla pár chyb a dostala jedničku, bylo i pár dvojek  a dvě děti dostaly trojku, kde 

bylo opravdu hodně chyb. 

Čtení s porozuměním bylo tento týden opravdu jednoduché, většině dětí vůbec nečinilo problém. Některé děti 

jsou pořád trochu limitované rychlostí vlastního čtení. 

 

 



 

 

ČaS: Vyzkoušeli jsme pro děti novou metodu volného psaní, kdy měl každý za úkol nepřetržitě psát po dobu 

časového limitu na zadané téma – zima. Děti skutečně musí psát celou dobu, i když je v danou chvíli zrovna 

nic nenapadá, zapíší, že je nic nenapadá, než naskočí nová myšlenka týkající se tématu, nesmí se od něj 

odbíhat. Děti daly dohromady základní údaje. Měly by znát roční období, pojem zimní slunovrat, proměny 

v přírodě a chování zvířat. Probírali jsme i ptáky, kteří zůstávají přes zimu v ČR (pěnkava, stehlík, vrabec, 

kos, sýkorky), děti by měly být schopné vyjmenovat alespoň 2 ptáky.  

 

Organizace: 

Po: Mluvní cvičení 

St: Pololetní práce z Čj - čtení s porozuměním, podřadná/nadřazená/ souřadná slova, antonyma/synonyma, 

hláskový rozbor slov, psaní u/ú/ů, psaní i/í/y/ý, druhy vět, psaní malých a velkých písmen. 

Pá: Pololetní práce z Ma - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku u čísel větších než 20. Slovní 

úloha se zápisem. Řády – jednotky, desítky. Geometrické tvary a jejich vlastnosti – čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh. Geometrická tělesa – krychle, kvádr, válec, koule. Pojmy jako: strana, vrchol, stěna. 

 

Na výtvarku 20. 1. nasbírejte s dětmi pár šišek, prosím. Budeme tvořit krmítka.  

 

 

Matematika: Prohlubujeme operace sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (např.: 40 + 8 = 48). 

Intenzivně jsme se zabývali slovními úlohami a jejich především zápisem. Pětiminutovka byla také slovní 

úloha. Polovina dětí, zvládla všechny části (zápis, otázku, výpočet, odpověď) perfektně, dalších cca 7 dětí 

mělo drobné chyby (chyběla otázka/odpověď, špatný výpočet), poslední malá část dětí měla mnoho chyb či si 

vůbec nevěděla rady. V pátek jsme zápis opět trénovali na pololetní práci. 

Vrátili jsme se zase i ke geometrii, probírali jsme základní tvary a jejich vlastnosti – strany, vrcholy. Znovu 

jsme si říkali rozdíl mezi tvary a tělesy. 

Stihli jsme i naši klasiku logiclike. 


