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                             28.3. – 1.4.2022  

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) 
- 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 ze 
známých písmen. 
- Spojuji správně 
psací písmena. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací   c, h. 

Písmeno Ď,ď,Ť,ť,Ň,ň, slova a texty se známými velkými i malými písmeny. 
Slabikář 2. díl str. 41-45. Písanka 2. díl str. 26-31. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 
TV vysílání do 4.4.: Ztracený/Ztracená – Jste s rodiči ve velkém nákupním centru. Ohlédneš se 
a najednou zjistíš, že jsi sám/sama. Vyprávěj, co se stane potom a jak se najdete. Zkus 
vymyslet něco zábavného, případně přimíchej do příběhu něco nečekaného. Příběh rozkresli 
jako komiks – rozděl si stránku na čtyři části a do nich jej zpracuj. Postavy v komiksu mluví „v 

Správně vyřeším 
cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



bublinách“ – budeš mít tudíž alespoň čtyři bubliny, v každé jednu větu. Obrázek by měl být 
barevný. 

Matematika 
- Správně sčítám 
a odčítám do 20. 

Sčítání a odčítání do 20. Hodiny. Peníze. 
Pracovní sešit str. 40-42. 
 
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 
- Vyjmenuju 
alespoň tři znaky 
jara. 

Lidské tělo – zdravá strava, péče o zuby. 
Jaro. 
Aktivity na další poznávání spolužáků. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

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

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     zřejmě už vás děti informovaly, že nám do třídy přibyla holčička z Ukrajiny. Zatím hledáme, jak se s celou situací 
popasovat, děti jsou však nadšené, starají se a jsou rády, že můžou nějak pomáhat, přispět. Musím je moc 
pochválit. Proto také dostaly za úkol donést si na pondělí nějakou oblíbenou hračku – využijeme toho a budu 
zařazovat aktivity na další poznávání spolužáků a třídní klima – a novou spolužačku Samii třeba naučíme nějaká 
česká slovíčka. 
     Ze čtvrtka 31.3. na pátek 1.4. budeme mít již avizovanou Noc s Andersenem. Bližší informace dostali účastníci 
na papírové přihlášce a také Edookitem. V pátek 1.4. jedeme naposledy do plavání. V pátek před plaváním 
zařadím činnosti, k nimž nebudou potřeba pracovní sešity (nějaké tvoření, čtení z knížek apod.), na vyučování 
bude tedy potřeba donést si jen pouzdro (s pastelkami, tužkou, nůžkami atd.). 
                            Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 
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