
  

                             TÝDENNÍ PLÁN 8 

                          18.10. – 22.10.2021 

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,S,O,P. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. Písmeno P, slabiky, slova a 
věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P. 
Živá abeceda str. 38-43. 
Uvolňovací cviky str. 22-24. 
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. Poté budou děti ve třídě 
prezentovat svou práci a odpovídat na otázky ostatních. 

Správně napíšu do 
malého sešitu 
diktát. 



Matematika 
- Správně píšu 
číslice 1-5. 

Sčítání a odčítání do 8, porovnávání pomocí znaků >, < a =. Psaní číslice 3,4 a 5. 
Pracovní sešit str. 36-38, psaní číslic 3, 4 a 5 na str. 65-66. 
Psaní číslic str. 3-5 (zadní strana „Uvolňovacích cviků“). 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně píšu 
číslice v sešitě 
„Psaní číslic“. 

Náš svět 
- Pojmenuji 
některá povolání, 
řeknu, co je jejich 
náplní. 

Povolání – říjen je v naší škole „měsícem povolání“, budeme se tomuto tématu také věnovat: 
besedy s rodiči, aktivity na toto téma.  
 
Dodržování třídních pravidel. 
 

Dokážu při 
závěrečné hře 
zodpovědět 
otázky. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tento týden absolvujeme besedy s některými rodiči na téma povolání. Toto téma si asi „protáhneme“ až do 
listopadu, byla by škoda nevyužít Vašich nabídek… 
     Týden následující bude pouze dvoudenní, z toho je na prvním stupni jeden den plánovaná olympiáda na 
novém venkovním hřišti. Následují podzimní prázdniny s víkendem - od 27.10. do 31.10. 
     Částku 306 Kč za výtvarné potřeby prosím uhraďte do 22. října nejlépe převodem na běžný účet školy 
č. 213547755/0600, do zprávy pro příjemce je potřeba uvést: PS+VV, jméno žáka a třídu. Je možno platit také 
přímo hotově u mě. 
                      Děkuji, přeji příjemné a slunečné podzimní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


