
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 5 

                 29.9. – 1.10.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Uvolňovací cviky 
- Živá abeceda 
- Matematika 1. díl 
- Zdokonalujeme čtení 1. díl 
- 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 
- Sešit na „TV vysílání“ 
 
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 
slova z písmen 
A,E,L a M. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno E, slabiky, slova a 
věty s písmeny A,E,L,M. 
Živá abeceda str. 20-25. 
Uvolňovací cviky str. 11-13. 
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 nebo alespoň popisky máma, táta, Pepík atd. Poté budou děti ve třídě 
svou práci prezentovat. 

Správně napíšu do 
malého sešitu 
diktát. 



Matematika 
- Správně 
dopočítávám 
prvky do 6. 

Sčítání a odčítání do 6, čtení číslic 0-9 a řazení dle počtu. Sčítací pyramidy. 
Pracovní sešit str. 23-25. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Dokážu 
pojmenovat členy 
rodiny. 

Rodina – prezentace TV vysílání, pojmenovávání členů i širší rodiny (sestřenice, neteř, teta…). 
Dodržování třídních pravidel. 
Svatý Václav (už jsme téma nestihli, připomeneme si jej alespoň hned po svátku). 

Řeknu, jak se 
jmenuje moje 
sestřenice, 
bratranec, teta… 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 5.10. proběhne ve sborovně školy workshop věnovaný „písečné animaci“, budeme vybírat vstupné 70,- 
Kč. Ukázku naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=y7fWpKmqGpc&t=3s. 
     V tomto týdnu budeme také volit dva zástupce do žákovského parlamentu. Děti se mají rozmyslet, kdo z nich 
by chtěl naši třídu zastupovat (už v pátek se našli nějací kandidáti, kteří o tom uvažují). Členství v parlamentu však 
s sebou nese i povinnost docházet na jeho jednání každou středu od 7:30 do 8:15 (tzv. nultá hodina). Bude pak 
fungovat jako nepovinný předmět (podobně jako angličtina nebo náboženství), tedy bude potřeba dítě omlouvat, 
bude hodnocen na vysvědčení. „Parlamenťáci“ jezdí (za běžné situace) za odměnu na výlet, nějaké exkurze a 
besedy apod. Spolupořádají některé akce, parlament je zapojen nyní také do projektu školní zahrady, řeší 
problémy, které třídy pálí atd… Pokud Vaše dítě touží být v parlamentu, ale Vy víte, že nemůže ve středu bývat ve 
škole tak brzy, dejte mi prosím vědět - abychom zvolili toho, kdo by tuto „funkci“ mohl opravdu vykonávat. 
     Ze zdravotních důvodů teď občas některé z dětí v tělocviku necvičí – prosím, pokud se to stane, napište dítěti 
omluvenku jako zprávu do Edookitu nebo na lístek, uveďte, zda omluvenka platí jen pro jednu hodinu či celý 

týden apod. (Někteří by chtěli místo tělocviku „odpočívat“ stále.      ) 
     Pár dětem tento týden chyběl velký sešit do „našeho světa“ (měli mít pořízené dva – jeden na domácí úkoly 
z TV vysílání, druhý právě na náš svět) – prosím o dokoupení. Všechny sešity, pokud je nespotřebují celé, budou 
sloužit i třeba ve druhé, u některých i ve třetí třídě (není potřeba vždy na začátku školního roku pořizovat všechny 
sešity nové, čisté). 
                      Děkuji, přeji příjemné a slunečné podzimní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7fWpKmqGpc&t=3s

