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PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Vyjmenuji 
samohlásky. 
Napíšu ve slově 
správně u, ů, ú. 

Opakování, zjišťování znalostí – slovo, slabika, věta, samohlásky, abeceda. 
Pracovní listy, procvičovací aktivity. 
Pracovní sešit str. 5-6. 
TV vysílání do pondělí 21.9.: Tentokrát na 4 papíry A4 (stane se poté součástí žákovského portfolia): 4 strany 
do „Knihy o mně“: 
Moje rodina (rodiče, sourozenci) – obrázky či fotografie, připsaná jména. 
Mí přátelé – obrázky, jména, připsat typické věci pro jednotlivé přátele… 
Co mě baví (zájmy, záliby…), v čem jsem dobrý – obrázky s popisem. 
Co chci umět, znát, čím se chci stát – obrázky, věty. 

(Níže pod plánem je ukázka stran, které vlastnoručně podle tohoto zadání vytvořil žák Harry Potter…      ) 

Bez pomoci napíšu na 
mazací tabulku 
samohlásky ve 
správném pořadí. 
 
Píšu správně slova, 
kde je ú/ů. 

Matematika 
- Spočítám 
správně příklady 
na násobení 0-10. 

Opakování, zjišťování znalostí – násobilka, sčítání a odčítání do 100. 
Učebnice str. 5-7, pracovní sešit 1. díl  str. 5-7, procvičovací aktivity a hry. 
 

V desetiminutovce 
počítám všechny 
příklady, nepotřebuji 
pomůcku. 

Náš svět 
- Dozvím se 
informace o 
Slunci, Měsíci a 
planetách, 
pochopím, proč 
se střídá den a 
noc, fáze Měsíce. 

Seznámení a zahájení první lekcí programu „Kočičí zahrada“ – projekt na rozvoj sociálních dovedností a 
prevenci rizikového chování. Jde o celkem 12 lekcí (cca do listopadu), zařazováno je čtení příběhů koček 
z jedné zahrady, tematicky navazující aktivity. 
Vesmír – mobilní zážitkový stan ve škole. 

Vysvětlím, jak funguje 
naše sluneční 
soustava. 



Anglický jazyk LAU - seznámíme se s učebnicí Happy Street 1 a zopakujeme, co už umíme. Procvičíme číslovky, poprvé si 
zkusíme anglicky něco málo napsat. Lekce1, str.4- 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL - Připomenutí probraného učiva. Plán na rok 2020/2021. 

Počítám anglicky 
do 20. 
----------------------------- 
Vzpomínám si, co 
jsem už probral/a. 
Vím, co mě v tomto 
školním roce čeká. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 15.9. bude mít naše třída program „Vesmírná show“ – viz odkaz http://www.zazitkovystan.cz/porad3.php. Vstupné 
činí 60,- Kč. Z hlediska hygieny je akce zajištěná. Skupiny se nebudou mísit a mezi jednotlivým střídáním bude provozovatel všechny 
pomůcky a společné prostory dezinfikovat. 
     Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. Nabídka kroužků 
a další informace na školním webu zde: https://www.zs-deblin.cz/aktivity/krouzky/. Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, 
tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení kroužků Vás budeme dle aktuální situace 
informovat. Děti tedy prosím přihlašujte, avšak datum, kdy kroužky začnou, je momentálně nejasné. 
     Vaše děti můžete registrovat do dalšího ročníku Logické olympiády na www.logickaolympiada.cz, a to do 30.9. Soutěž probíhá 
v termínu, který pořadatel zašle později (bývá to týden na jednotlivé kategorie) a soutěžící pracují doma online na počítači. 
Do soutěže dítě registrují pouze zákonní zástupci, nikoliv škola. 
     V pátek 18.9. jedeme na další plavání – po výuce ČJ a AJ (učebnice a sešity na tyto předměty s sebou, zůstanou pak ve škole 
v aktovce – na plavání si berou jen malý batůžek s plavkami, ručníkem a dalšími potřebami k plavecké lekci!), v 10:15 odjezd od školy, 
kolem 13:00 je návrat. Stejně jako v předchozích letech prosím, aby si děti nebraly cennosti (hrozí ztráta, navíc skříňky ve wellness se 
na školní výuku nezamykají). Taktéž nebudeme povolovat nákupy v bufetu – svačinu a pití mívá každý své a měl by si ji sníst ve škole 
před odjezdem, po plavání spěcháme rovnou na oběd (nakupování téměř padesáti dětí, které zdlouhavě přemýšlí, co si pořídí, 
několikrát se vracejí, půjčují si od kamarádů atd. – to vše zdržuje a vznikají další s tím spojené komplikace, kterým se chceme 
vyhnout i nadále). Počasí je zatím příznivé, poprosím však, jakmile se ochladí, aby děti mívaly s sebou tenkou čepici či kapuci na 
hlavu na přechod mezi budovou a autobusem. 
     V době, kdy tento plán píšu, je dle nařízení povinnost nosit roušku v budově školy všude mimo vlastní třídu. Děti by měly mít 
s sebou alespoň dvě roušky. Družina, pokud to počasí bude alespoň trochu dovolovat, bude probíhat pokud možno venku (až 
na krátký čas scházení se po obědě), kde prozatím roušky povinné nejsou. 
                          Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny! 
                                                                                 Hana Trtílková 
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