
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 10  

                            1.11. – 5.11.2021 

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,M,S,O,P,U,I. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno U, I, slabiky, slova a 
věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I. 
Živá abeceda str. 47-56. 
Uvolňovací cviky str. 26-29. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 25.10.: Povolání mámy/táty/dědy/babičky… – vyber někoho ze své rodiny 
(může být i více členů), kdo má podle tebe zajímavé povolání. Nakresli jej/ji „v práci“. A opět - 
kdo zvládne, může připsat nějaký text nebo alespoň popisky. Tento týden budou děti ve třídě 
prezentovat svou práci a odpovídat na otázky ostatních. 

Správně napíšu do 
malého sešitu 
diktát. 



Matematika 
- Správně píšu 
číslice 0-6. 

Sčítání a odčítání do 8, porovnávání pomocí znaků >, < a =. Psaní číslice 5,6 a 0. 
Pracovní sešit str. 38-40, psaní číslic 5, 6 a 0 na str. 66-67. 
Psaní číslic str. 6-7 (zadní strana „Uvolňovacích cviků“). 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně píšu 
číslice v sešitě 
„Psaní číslic“. 

Náš svět 
- Zařadím různé 
plody správně 
mezi zeleninu, 
nebo ovoce. 

Plody – rozlišování ovoce x zelenina, hledání semínek v plodech. Zpracovávání plodů, pokusy, 
centra aktivit. 
 
Dodržování třídních pravidel. 
 

Dokážu při 
závěrečné hře 
zodpovědět 
otázky. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 1.11. ráno nás opět čeká screeningové testování ve třídách. Vše bude probíhat stejně jako v září. 
Netestují se žáci naočkování, v ochranné lhůtě po nemoci nebo pokud mají platný test v testovacího centra. Další 
screening proběhne 8.11. 
     Ráda bych Vás pozvala na Svatomartinský lampionový průvod v pátek 12.11. Průvod vychází od MŠ Krteček 
v 17:00, ukončení u ZŠ. S sebou lampión, bude ale možné si jej také vyrobit ve škole. Měl by i letos dorazit svatý 
Martin… 

     Po podzimních prázdninách přichází čas „dušiček“, v této souvislosti jsme objednali v tišnovském kině Svratka 
promítání filmu Myši patří do nebe na 16.11. dopoledne. Na kino budeme vybírat vstupné 70 Kč a 10 Kč 
na jízdenku tam a zpět. 
     Na pátek 26.11. odpoledne ve škole plánujeme vánoční dílničky a jarmark, jste Vy i děti srdečně zváni. 
Informace k dílničkám a způsobu rezervace na ně obdržíte v samostatné zprávě přes Edookit. 
                        Děkuji a přeji příjemné dušičkové dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


