
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 21 

                            17.1. – 21.1.2022 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 1. díl 
- Slabikář 1. díl 
- Matematika 2. díl 
- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 1. díl 
- Vybavené pouzdro – v něm také jeden fix a hadřík na tabulku (z lavice vypadávají), nůžky, pastelky, tužky, gumu 
- 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 
- Knížku do čtenářské dílny 
- Jehlu a bavlnku 
 
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,Š,R. 
- Spojuji správně 
psací písmena. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací  t , j.  

Písmeno Š,R, slabiky, slova a věty s písmeny A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V,Z,D,K,Š,R. 
Slabikář str. 41-45. Písanka str. 38-42. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
TV vysílání do 21.1.: Nebude klasické do sešitu. Ve škole budeme hodnotit uplynulé pololetí, 
za úkol bude poté do konce týdne dokreslit obrázek na list, který dostanou. Téma bude Co se 
mi v tomto pololetí líbilo, podařilo? 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Správně sčítám 
a odčítám do 14. 

Autobus. Schody. Sčítání a odčítání do 14. 
Pracovní sešit 2. díl, str. 12-15. 
 
Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Vím, co se 
vlivem změny 
teplot stane 
s vodou nebo 
vzduchem. 

Zima, pokusy s vodou, vzduchem a mrazem (v centrech aktivit). 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Při závěrečné hře 
odpovím správně 
alespoň na pět 
otázek ze šesti. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 17.1. (popřípadě v první den nástupu do školy) nás hned ráno čeká opět nařízené antigenní testování. 
     Tento týden bychom si také zkusili udělat tzv. čtenářskou dílnu. Do té budou děti potřebovat donést si do školy nějakou 
svoji knížku – např. tu, kterou mají rozečtenou sami nebo s rodiči, popřípadě nějakou oblíbenou. Knížka by měla být 
beletrie a pokud možno obsahovat jeden příběh od začátku knihy do konce (ne sbírka několika různých pohádek, ani 
poezie či encyklopedie), přiměřená věku – tedy nemnoho písmen, dosti obrázků… Pokud si nevyberou knížku doma, 
netřeba panikařit, nějaké zásoby přinesu já a vedle třídy je školní knihovnička, kde bychom se kdyžtak pokusili něco 
vhodného najít. 

     Šití je nyní ve třídě obrovský hit, proto jsem byla nucena slíbit pokračování.       Prosím, zda by si děti stále ještě nosily 
větší jehlu a barevnou bavlnku do ní (pokud někomu bude bavlnka chybět, neshánějte, kousek půjčíme). Každé z dětí má 
ve třídě papírový pořadač, kam si v nějakém pytlíčku jehlu s nití může uschovat do chvíle, kdy ji bude potřebovat. 
     Protože některé děti už velmi dobře a plynule čtou, budou mívat alternativní úkol. Tím bude většinou čtení ze své 
knížky, případně procvičování něčeho jiného (psaní, matematika…). Splnění takových úkolů nebude možné potvrdit, tyto 
konkrétní děti ode mě v pondělí obdrží lístek s tabulkou, který si vlepí do své „průkazky“, aby se neztratil. Splnění úkolu si 
budou nechávat podepisovat do zmíněné tabulky. Stále platí to, že úkol bývá zadáván jen od pondělí do čtvrtka, na víkend 
je za úkol odpočívat… 
                             Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

 


