
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 13  

                          22.11. – 26.11.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Uvolňovací cviky 
- Písanka 1. díl 
- Slabikář 1. díl 
- Matematika 1. díl 
- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 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“ (pokud v něm máš hotový aktuální úkol, můžeš si ho pak nechat ve škole) 
- 2 až 3 roušky či respirátory 
 
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,
T,J. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací   e,é,l.  

Písmeno J,Y, slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J. 
Slabikář str. 8-12. Písanka str. 7-10. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 24.11.: Mé oblíbené jídlo z ovoce/zeleniny – vzpomeň si na nějaké své 
oblíbené jídlo. Jaká zelenina či ovoce je k němu potřeba? Napiš název jídla, jídlo nakresli. 
Pokus se vytvořit recept tak, že nakreslíš obrázky toho, co je k přípravě receptu potřeba, 
popřípadě můžeš vše napsat, přidat stručný postup přípravy. Recept budeš opět prezentovat. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Správně píšu 
číslice 7 a 8. 

Počítání do 10, krokování. Psaní číslic 7,8. 
Pracovní sešit str. 48-49, horní polovina str. 67. 
Psaní číslic (zezadu sešitu „Uvolňovací cviky“) str. 8-9. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

V sešitě postupuji 
správně při psaní 
číslic 7 a 8, mají i 
správný tvar. 

Náš svět 
- Řeknu u každé 
zeleniny, co z ní 
využíváme. 

Kořen, stonek, list, plod –  ovoce x zelenina, co z nich využíváme (téma jsme tento týden 

nevyčerpali 😊). 
Příprava na adventní jarmark. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Dokážu při 
závěrečné hře 
zodpovědět 
otázky. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 22.11. nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní testování. 
     Na pátek 26.11. odpoledne ve škole plánujeme od 16:00 vánoční jarmark a od 17:00 rozsvěcení vánočního 
stromu před školou s vystoupením dětí. Účast je dobrovolná, avšak abychom věděli, které děti budou tento týden 
chodit na společný nácvik a následně budou u rozsvěcení vystupovat, prosím o vyplnění ankety (měla by být již ve 
Vašem Edookitu). 
                        Děkuji a přeji příjemné a již téměř adventní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


