
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 15 

                           6.12. – 10.12.2021 

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,N,V. 
- Spojuji správně 
psací písmena 
k sobě. 

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

Písmeno N,V slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V. 
Slabikář str. 17-21. Písanka str. 16-19. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 15.12.: Vánoce u nás doma – nakresli, jak prožíváš Vánoce. Co na nich máš 
nejraději? Máte nějakou rodinnou tradici, na kterou se těšíš? A co sis vlastně přál/a pod 
stromeček? Když přidáš nějaké popisky, popřípadě krátké povídání, bude to skvělé. Recept 
budeme konečně prezentovat ostatním. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Pokouším se 
počítat do 12. 

Krokování, sčítací trojúhelníky, čtení čísla 11 a 12. Seznámení s „miskovým počítadlem“. 
Pracovní sešit str. 53-56, dopisování str. 67. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou kostkou, dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Řeknu, kdo byl 
svatý Mikuláš. 

Mikuláš, čert, anděl – „mikulášská“ centra aktivit (dokončení). 
Další svátky během adventu. 
Zima. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Splním správně 
všechny úkoly 
v centrech aktivit. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 6.12. bude vyučování ještě probíhat kombinovaně - prezenčně pro ty, kteří nebyli ve škole v pondělí 
29.11. a online pro ostatní. V úterý 7.12. můžou dle sdělení z hygieny nastoupit děti s negativním PCR testem (já 
tajně doufám, že v tento den přijde normálně celá třída). 
     V pondělí (popřípadě v první den nástupu do školy) nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní testování. 
     Přemýšlela jsem také, jak pojmout vánoční besídku ve škole. Ale jelikož už postupně odpadlo tolik věcí, které 
byly naplánované, nechci přidávat další. Pokud to dopadne dobře a budeme ve škole i těsně před Vánoci, 
pojmeme besídku jako takovou dílničku – budeme vyrábět, hrát si, zpívat a ochutnávat cukroví, pouštět lodičky... 
Nerada bych, aby děti sháněly nějaké dárky, které si pak stejně nebudou moci předat. Dárečky nebudeme zkrátka 
kupovat, ale vyrábět.  
    Jeden z posledních školních prosincových dnů bychom také vyrazili do lesa – pozorovat a třeba i obdarovat lesní 
havěť. 
   Na závěr chci moc poděkovat všem za příspěvky do sbírky „Krabice od bot“. Z naší třídy putuje nakonec 12 
naplněných krabic! 
                        Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


