
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 4 

                 20.9. – 24.9.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Uvolňovací cviky 
- Živá abeceda 
- Matematika 1. díl 
- Zdokonalujeme čtení 1. díl 
- Velký sešit bez linek do „našeho světa“ 
- 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 
 
V lavici ve škole necháváme: mazací tabulku, malé sešity do ČJ a M, velký sešit do NSV. 

PŘEDMĚT + 
HLAVNÍ CÍL 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Přečtu a napíšu 
slabiky LA a LÁ. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno L, slabika LA, LÁ, 
MA, MÁ, plynulé čtení. 
Živá abeceda str. 14-19. 
Uvolňovací cviky str. 8-10. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 29.9.: Moje rodina – do sešitu na TV vysílání na jednu stránku (případně 
dvojstranu, pokud to někomu nebude stačit) nakreslit obrázek své rodiny. Kdo zvládne, může 
připsat nějaký text (popisky máma, táta, Pepík atd.). Iniciativě se meze nekladou, je možné, 
že některé dítě zvládne a bude chtít připsat nějakou větu apod. Poté budou děti ve třídě svou 
práci prezentovat. 

Na mazací tabulku 
píšu slabiky podle 
diktátu. Správně je 
přečtu. 



Matematika 
- Správně sčítám 
do 6. 

Sčítání do 6, čtení číslic.  
Pracovní sešit str. 18-22. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou a kartami. 

Správně vyřeším 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Dokážu se v lese 
chovat tiše, 
dobře pozoruji 
okolní přírodu. 

Pozorování, činnosti v lese, poznávání stromů.  
Nadále budeme pracovat na dodržování pravidel. 
Založíme sešit do našeho světa (děti měly mít pořízený sešit A4 bez linek) – bude z něj 
zároveň i „lesní ponožkový deník“. 
Svatý Václav. 

V lese jsem viděl/a 
nějakého 
živočicha, poznám 
alespoň dva 
stromy. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     teploty pomalu klesají, ale i tak je předpověď na další týden poměrně příznivá. Pokud se počasí udrží, vyrazili 
bychom opět ve středu na celé dopoledne ven – tedy opět jen s batůžkem, kde bude svačina, pití, tužka a šátek 
(čtverhranný - na zavázání očí, zakrytí něčeho apod.). Poprosím, jestliže mají děti připravenou ponožku, aby si ji 
hned v pondělí přinesly (pro jistotu budu mít zásobu strakatých ponožek z domu, kdyby někdo zapomněl nebo 
doma vhodnou neměl). Jestliže máte, k ponožce přibalte také dva knoflíčky na oči a jehlu a nit na jejich přišití. 
                      Děkuji, přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


