
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 33 

                            11.4. – 13.4.2022  

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 
- Samostatně 
řeším úkoly 
v písemné práci. 

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

Slabika Mě,mě, slova a texty se známými velkými i malými písmeny. 
Slabikář 2. díl str. 54-55. Písanka 2. díl str. 36-37. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 
TV vysílání do 12.4.: 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 

Samostatně 
vyřeším cvičení 
v písemné práci. 



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

Matematika 
- Samostatně 
řeším úkoly 
v písemné práci. 

Sčítání a odčítání do 20. Hodiny. Pavučiny. 
Pracovní sešit str. 50. 
 
Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami, „miskovým počítadlem“. 

Samostatně 
vyřeším cvičení 
v písemné práci. 

Náš svět 
- Řeknu, jak a 
proč se jmenují 
alespoň tři 
předvelikonoční 
dny. 

Velikonoce. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

Při hře vyřeším 
správně šifru. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí si deváťáci domluvili společnou vycházku s prvňáčky (jde o poslední den před jejich přijímačkami a 
chtějí tak přijít na jiné myšlenky). V pondělí 11.4. tedy děti přijdou jen s batůžkem, v němž budou mít svačinu, 
pití, klíček a čip na oběd, hodit se možná bude také opět šátek na zavázání očí. Čtvrtletní písemky se tak o den 
posunou - z češtiny bude v úterý 12.4. (diktát psacím písmem, vybrané úkoly ze slabikáře – pojmenování obrázků, 
čtení textu s porozuměním) a matematiky ve středu 13.4. (řada čísel do 20, porovnávání, sčítání a odčítání do 20, 
rozklad čísla, sčítací trojúhelníky, hodiny, slovní úlohy).  
     Po Velikonocích budou další třídní schůzky ve třech, pošlu přes Edookit tabulku s termíny, kam se zapíšete. 
     Od čtvrtka 14.4. do pondělí 18.4. budou Velikonoční svátky a prázdniny. 
                            Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 
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