
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 17 

                          20.12. – 22.12.2021 

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. 

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

Písmeno Z, slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V,Z. 
Slabikář str. 28-29. Písanka str. 26-27. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Matematika 
- Doplním 
správná čísla 

Slovní úlohy. Neposedové. Počítání přes desítku s „miskovým počítadlem“. 
Pracovní sešit str. 61-62. 

Správně vyřeším 
cvičení 



na různá místa 
v příkladu. 

Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami. 

v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Stručně řeknu 
příběh o narození 
Ježíška. Vím, co je 
Betlém, jesličky, 
kdo byl Josef, 
Marie… 

Hry, čtení a aktivity s vánoční tematikou. 
Příběh o narození Ježíška. Vánoční zvyky. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Stručně řeknu 
příběh o narození 
Ježíška. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 20.12. (popřípadě v první den nástupu do školy) nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní 
testování. 
     V pondělí a v úterý bude probíhat výuka, budeme ještě pokud možno pokračovat v sešitech, přidáme činnosti 
s vánoční tematikou. Ve středu 22.12. nebude potřeba mít s sebou sešity, uděláme si odpočinkový vánoční 
program. Budeme vyrábět dárečky, zazpíváme si u stromečku, musela jsem slíbit také pohádku na nové tabuli. 
Pokud v tento den budete moci dát dětem trochu cukroví do krabičky na zobání, budeme rádi. Středeční 
vyučování bude zkrácené do 11:30, družina je v běžném provozu. 
     Na středeční tvoření využiju peníze vydělané na jarmarku a za část z nich nakoupím materiál, popřípadě 
využijeme to, co postupně střádám ve skříni. Nicméně – jestliže se kdykoliv doma budete chtít zbavovat skořápek 
z ořechů, pěkných odstřižků látek, zajímavých papírů, vlny, provázků, drátků, korálků, peříček, knoflíků… 
Vzpomeňte si prosím v tu chvíli na nás a věnujte nám je na tvoření – lze i v malém množství. 
     A ještě jedna prosba – prakticky denně využíváme mazací tabulky. Dost dětí už má fixy na tabulky vypsané, 
prosím o jejich doplnění přes Vánoce. Některé děti se mě také vyptávají na to, kdy budou už psát perem. Je to tak, 
že se doporučuje psát tužkou co nejdéle z důvodu dalšího uvolňování ruky. Při třídních schůzkách s Vámi jsem 
došla k tomu, že nasbírám doma různé druhy per mých dětí, aby si ty Vaše mohly vyzkoušet, co by jim nejlépe 
vyhovovalo. Některá pera jsou moc tlustá do ruky, gumovací pro prvňáčky nevhodná atd. Nějakou zkoušecí 
hodinu bych naplánovala až po pololetí, někdy v únoru či březnu, a až poté byste třeba nějaké pero koupili (kdo je 
už pořídil, donesl by si je na tuto hodinu).  
                        Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



 

 


