
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 26 

                            21.2. – 25.2.2022 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 2. díl 
- Slabikář 2. díl 
- Matematika 2. díl 
- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 2. 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 (na středu – ale číst můžeš ve volných chvílích kdykoli, pokud si ji necháš ve škole) 
 
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,
C,H,B,Č,Ž. 
- Spojuji správně 
psací písmena. 

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

Písmeno Ž,ž, slabiky, slova a věty s velkými i malými písmeny 
A,E,L,M,S,O,P,U,I,T,J,Y,N,V,Z,D,K,Š,R,C,H,B,Č,Ž. 
Slabikář 2. díl str. 19-23. Písanka 2. díl str. 6-10. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 
TV vysílání tentokrát není – místo toho je za úkol naučit se vybranou básničku na recitační 
soutěž. Třídní kolo soutěže si uděláme ve středu 23.2., kdy vybereme tři nejlepší recitátory ze 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



třídy. Ti postoupí do školního kola, jež bude poté ve čtvrtek 24.2. 

Matematika 
- Správně sčítám 
a odčítám do 19. 

Sčítací trojúhelníky. Sčítání a odčítání do 19. 
Pracovní sešit str. 29-31. 
 
Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami, „miskovým počítadlem“. 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Řeknu, kolik je 
hodin – napíšu 
čas digitálně. 

Hodiny – čtvrt, půl, třičtvrtě, celá (na ciferníku x digitální). Den a noc. Dny v týdnu. 
Ptáci. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

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

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tentokrát toho mám na sdělení více, omlouvám se za „rozepisování“. 
     Děti v týdnu dostaly básničku – nabídla jsem jim jich na výběr několik (a poté okopírovala), pár dětí se rozhodlo 
si vybrat básničku svoji doma. Mají za úkol naučit se vybranou básničku (o délce asi 8 veršů) na recitační soutěž. 
Třídní kolo soutěže si uděláme ve středu 23.2., kdy vybereme tři nejlepší recitátory ze třídy. Ti postoupí do 
školního kola, jež bude poté ve čtvrtek 24.2. 
     Také tento týden došla řeč na Noc s Andersenem, která by se měla konat 1.4. Děti zatím ode mě dostaly 
předběžné informace o tom, co to je (ve zkratce - spaní ve škole s programem), že jde o dobrovolnou akci a 
zájemci se na ni nominují splněním úkolu. Některé děti už možná začaly nadšeně na úkolu pracovat, nicméně 
mám v plánu na tom pracovat i společně ve škole. Jako jeden z nominačních úkolů bude vytvořit na výkres A3 list 
do společné knihy o ptácích. Pokud se podaří můj plán, poslali bychom potom hotovou knihu do soutěže. 
     V pátek 25.2. jedeme poprvé do plavání, celkem bude pět dvouhodinových lekcí. V souvislosti s tím bude po 
dobu plavání přechodná změna rozvrhu hodin – výuka angličtiny se přesune na středeční pátou hodinu a 
všechny hodiny tělocviku na pátek. Konec vyučování bude tedy následující: 
 v pondělí, úterý a čtvrtek ve 12:00,  
ve středu ve 12:50,  
v pátek dle příjezdu ke škole (odhadem cca mezi 13:00-13:15). 
     V pátek tedy bude první a druhou hodinu výuka (ČJ a M), nasvačíme se a poté pojedeme od školy 



objednaným autobusem. Aktovku si nechají děti ve škole a berou si s sebou na plavání v batůžku plavky, osušku, 
popřípadě boty k bazénu, hřeben, děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici a gumičku na stažení vlasů. Na cestu 
autobusem zpět je potřeba mít čepici. Můžou si přibalit i pití a svačinu, nicméně svačit budeme před plaváním, po 
něm budeme pospíchat na oběd. Nákupy v bufetu či nápojovém automatu povolovat nebudeme. Cenné věci 
zůstávají ve škole, neboť po dobu výuky plavání zůstávají skříňky dětí nezamčené. Kurz probíhá v rámci výuky TV, 
omluvení je možné pouze ze zdravotních důvodů. Dlouhodobá omluvenka z plavání je potřeba od lékaře. 
Omluvené děti zůstávají ve škole. 
     Do pátku potřebuji do plavání také od Vás vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti – děti jej dostaly vytištěné, pro 
případ ztráty raději přikládám i zde pod plánem. 
                                  Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 
 



Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte 

 

Prohlašuji tímto, že ošetřující lékař nenařídil dítěti : ……………………………………………………………………………., 

nar. …………………………………………………………….. žáku / žákyni  ZŠ/MŠ  Deblín změnu režimu. 

Dítě nejeví známky akutního obecnění  (průjem, teplota, apod. a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 

nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 2 týdnech přišlo dítě do styku 

s osobami, které onemocněly přenosnými chorobami.  

Dítě netrpí žádným onemocněním, které by  mohlo ohrozit jeho zdraví při plavecké výuce (záchvatové stavy, 

astma, aj) nebo zdraví jeho spolužáků ( bradavice, plísně, aj.) 

Dítě je schopno účastnit se plaveckého výcviku, který bude probíhat  v období : 25.2. – 1.4.2022 

Jsem si plně vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.  

V ……………………………….,dne. …………………………………….. 

 

       Podpis zákonného zástupce  

 

 

 


