
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 18 

                              3.1. – 7.1.2022 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 1. díl 
- Slabikář 1. díl 
- Matematika 1. a 2. 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,D,K. 
- Spojuji správně 
psací písmena. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací  s , p.  

Písmeno D,K, slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V,Z,D,K. 
Slabikář str. 30-35. Písanka str. 28-32. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 12.1.: Co chci zažít v zimě – na jednu stranu v sešitě nakresli a napiš alespoň 
5 věcí, které bys chtěl/a zažít letos v zimě. Tvoje práce by už měla obsahovat alespoň 5 slov 
tiskacím písmem (kdo zvládne více, o to lépe – 5 slov je minimum povinné pro všechny) a 
minimálně jeden obrázek. Budeme poté opět prezentovat ostatním. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Správně sčítám 
a odčítám do 12. 

Opakování. Sčítání a odčítání do 12. 
Pracovní sešit str. 63-64 v 1. dílu, str. 5-9 ve 2. dílu pracovního sešitu. 
Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami. (Trénink zejména „postřehování“ do šesti, sestavování desítky.) 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Rozeznávám 
stopy alespoň 
pěti zvířat. 

Zima. Zvířata a rostliny v zimě, pokusy s vodou a mrazem (pokud bude mrznout). Stopy zvířat. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Vytvořím příběh, 
který se dá vyčíst 
ze stop ve sněhu. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 3.1. a ve čtvrtek 6.1. (popřípadě v první den nástupu do školy) nás hned ráno čeká opět nařízené 
antigenní testování. 
     V úterý děti dostanou další díl matematiky, který budeme používat do konce školního roku. První díl už si 
můžou nechat doma (nebo ve škole v „kastlíku“), netřeba jej nosit. 
     V týdnu následujícím si napíšeme pololetní písemné práce z češtiny (diktát ve středu 12.1., zbytek ve čtvrtek 
13.1.) a z matematiky (v pátek 14.1.). 
                             Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


