
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 14 

                          29.11. – 3.12.2021 

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,Y. 
- Spojuji správně 
psací písmena 
k sobě. 

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

Písmeno Y,N, slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y. 
Slabikář str. 12-16. Písanka str. 11-14. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 24.11.: Mé oblíbené jídlo z ovoce/zeleniny – 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 budeme konečně 
prezentovat ostatním. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Správně píšu 
číslice 0-9. 

Sčítací trojúhelníky, krokování. Psaní číslice 9. 
Pracovní sešit str. 50-53, dopisování str. 67. 
Psaní číslic (zezadu sešitu „Uvolňovací cviky“) str. 10-11. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

V sešitě postupuji 
správně při psaní 
číslic 0-9, mají i 
správný tvar. 

Náš svět 
- Řeknu, kdo byl 
svatý Mikuláš. 

Mikuláš, čert, anděl – „mikulášská“ centra aktivit. 
Příprava na adventní jarmark (proběhne ve škole) a páteční návštěvu Mikuláše. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Splním správně 
všechny úkoly 
v centrech aktivit. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 29.11. nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní testování. 
     Na pátek 3.12. během dopoledne ve škole plánujeme jakousi náhradu za vánoční jarmark , kdy vystavíme zboží 
ve škole (chodba, sborovna apod.) a děti budou moci nakoupit. Bude se jednat pouze o výrobky, které třídy 
připravovaly na adventní jarmark (nikoliv zboží externích prodejců). Naše třída sušila ovoce, během týdne ještě 
dochystáme tedy balíčky k prodeji. Některé děti si je chtěly koupit, stanovili jsme společně prodejní cenu 50 Kč za 
jeden balíček. 
                        Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


