
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 6 

                 4.10. – 8.10.2021 

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,M a S. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno S, slabiky, slova a 
věty s písmeny A,E,L,M,S. 
Živá abeceda str. 26-31. 
Uvolňovací cviky str. 14-16. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 13.10.: do rodiny jste mnohdy zařadili i domácího mazlíčka, zvíře. Nové téma 
tedy je Domácí mazlíček – vymysli netradiční domácí zvířata. Nakresli si je barevně do sešitu 
na TV vysílání na jednu nebo dvě stránky. Přemýšlej, co všechno by se s nimi dalo zažít. Co by 
jedla? Kde by spala? Jak by se jmenovala? A opět - kdo zvládne, může připsat nějaký text 
nebo alespoň popisky. Poté budou děti ve třídě prezentovat svou práci a odpovídat na otázky. 

Správně napíšu do 
malého sešitu 
diktát. 



Matematika 
- Správně 
dopočítávám 
prvky do 6. 

Sčítání a odčítání do 6, krokování, sčítací trojúhelníky. Psaní číslice 1. 
Pracovní sešit str. 26-30, psaní číslice 1 na str. 65. 
Psaní číslic str. 1 (zadní strana „Uvolňovacích cviků“). 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Rozeznám a 
pojmenuji 
alespoň jeden 
jehličnatý a jeden 
listnatý strom. 

Stromy a keře – podle aktuálního počasí (zatím není nic moc) půjdeme ven buď na celý den 
nebo naplánuju aktivity na poznávání stromů v okolí školy. 
 
Dodržování třídních pravidel. 
 

Podle listu, jehličí 
nebo plodu 
poznám a 
pojmenuji jeden 
jehličnatý a jeden 
listnatý strom. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 5.10. proběhne ve sborovně školy workshop věnovaný „písečné animaci“, vybíráme vstupné 70,- Kč. 
Ukázku naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=y7fWpKmqGpc&t=3s. 
     Od října máme zavedený „motivační sytém“, každé dítě má svůj průkaz, do kterého dostane každý školní den 
razítko. Za razítka postupuje na jakési „mapě stromu“, která bude viset ve třídě. Postup i to, jaké razítko kdo 
dostane, závisí na tom, jak v průběhu dopoledne bude zejména respektovat stanovená pravidla a bude mít 
splněný úkol. Pravidla a systém budou uvedeny v průkazu. Primárně mi nejde o nějakou soutěž, spíše potřebuji 
motivaci k dodržování pravidel – avšak jestli například máte možnost např. ze svého zaměstnání věnovat nějaké 
reklamní věcičky (propisky, deníčky, látkové tašky apod.), určitě nepohrdneme a na konci školního roku bychom 
mohli ulovit poklad s odměnou pro všechny (nebo mě do té doby napadne nějaká jiná vhodná odměna)… 
                      Děkuji, přeji příjemné a slunečné podzimní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 

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

