
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 16 

                          13.12. – 17.12.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- 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,Z. 
- Spojuji správně 
psací písmena 
k sobě. 

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

Písmeno V, Z slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V,Z. 
Slabikář str. 22-26. Písanka str. 21-25. 
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. Budeme 
poté opět prezentovat ostatním. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Doplním 
správná čísla 
na různá místa 
v příkladu. 

Slovní úlohy. Dopočítávání různých členů v operacích + a -. Neposedové. Počítání přes 
desítku s „miskovým počítadlem“. 
Pracovní sešit str. 57-59. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, hry s šestistrannou a desetistrannou kostkou, 
dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Vím i o jiných 
svátcích během 
adventu. 

Hry, čtení a aktivity s vánoční tematikou. 
Další svátky během adventu. 
Zima v lese. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Vyjmenuji alespoň 
dva další svátky 
během adventu. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 13.12. (popřípadě v první den nástupu do školy) nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní 
testování. 
     Ve středu 15.12. nám budou ve třídě instalovat novou interaktivní tabuli, půjdeme proto ven. S sebou v tento 
den pouze batůžek s pitím a svačinou, roušku, ponožkového maňáska (toho pokud možno mít už v pondělí a 
v úterý). Součástí výpravy bude i hostina pro zvířátka, kdy zkusí každý doma najít něco, o co by se s nimi mohl 
podělit. Dobroty lze nosit i v pondělí a v úterý, ve středu je pak společně odneseme do lesa. Co je vhodné: různá 
semena (slunečnice, sezam, len, dýně, mák…), české ovoce (jablka, hrušky, křížaly…), zrní (kukuřice, pšenice, 
ječmen…), sušené plody (šípky, rozinky…), plody (žaludy, bukvice, kaštany…), co sklep dá (brambory, červená řepa, 
mrkev…). 
                        Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


