
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 2 

                  6.9. – 10.9.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Uvolňovací cviky 
- Živá abeceda 
- Matematika 
- Zdokonalujeme čtení 
- Vybavené pouzdro – v něm také jeden fix a hadřík na tabulku (z lavice vypadávají) 
- Klíček ke skříňce a čip na obědy (výhodné je mít oboje na jedné šňůrce) 
- Svačinu a pití 
- Věci do výtvarné výchovy a tělocviku (pokud ještě nejsou ve škole) 
V lavici ve škole necháváme: mazací tabulku, malé sešity do ČJ a M, velký sešit do NSV. 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Správně sedím 
při psaní a držím 
správně tužku. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Piktogramy v pracovních 
sešitech.  
Živá abeceda str. 1-7. 
Uvolňovací cviky str. 1-5. 
Malování barvami, prstem do krupice nebo písku, na mazací tabulky… 

V pracovních 
sešitech mám 
úkoly vyplněné 
čistě a čáry jsou 
lehce. 

Matematika 
- Bez přepočítá-
vání hned na 
první pohled 
určím, kolik je 
prvků. 

Počítání do 5, dopočítávání, postřehování počtu.  
Pracovní sešit str. 9-12. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s kartami. 

Správně vypracuji 
úkoly v pracovním 
sešitě. 



Náš svět 
- Chovám se 
podle pokynů a 
dohodnutých 
pravidel. 

Pravidla třídy, školní řád, bezpečnost a ohleduplnost.  
Práce na třídních pravidlech, zvykání si na ně a jejich respektování. 
Vycházka do okolí nejspíše ve středu – bude upřesněno alespoň den předem. V jednání je 
stezka, kterou připravují deváťáci, nebo výprava do lesa. 

Vždy jsem tam, 
kde mám být, a 
pracuji podle 
pokynů. Není 
třeba mi znovu 
vysvětlovat, co už 
bylo řečeno. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     týdenní plán je určen pro Vaši informaci a také pro případ, kdyby bylo některé z dětí nemocné. V takovém 
případě je potřeba do dvou dnů omluvit v Edookitu a podle týdenního plánu učivo doplnit. 
     V pondělí a ve čtvrtek nás čeká opět testování na Covid-19. Bude probíhat ve třídě, tak jako první den – pokud 
byste chtěli dětem při testování pomoci, určitě Vám bude umožněno. Já doufám, že tato testování budou na 
dlouho (nebo navždy) poslední… 
     Do každé třídy jsme dostali jen pár přihlášek do náboženství – prosím, dejte mi vědět, kdo z dětí bude chodit, 
pošlu přihlášky jen zájemcům. 
     Děkuji za veškerou spolupráci, první tři dny proběhly docela v pohodě. Během září se ještě vše bude postupně 
„utřepávat“, než vše zapadne, kam má. Nikdo z dětí neteskní a jsou celé natěšené, musím je pochválit, protože se 
výborně adaptují a pracují. Budu se snažit je nezklamat, i když se nejspíš nevyhneme tomu, že někdy prostě bude 
potřeba dělat i věci, které jim nejdou nebo to není jejich „šálek kávy“. 
                      Přeji příjemné babí léto a odpočinkový víkend! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


