
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 35 

                            25.4. – 29.4.2022  

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 písance a 
slabikáři. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací  ř, ch, f. 

Čtení slabik DI,TI,NI x DY,TY,NY, slova a texty se známými velkými i malými písmeny. 
Slabikář 2. díl str. 58-62. Písanka 2. díl str. 40-45. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 

TV vysílání (do 4.5.): Kontejnery – zkoumej třídění odpadu. Zjisti, jaké kontejnery 
jsou u školy nebo ve vaší obci. Jakou mají barvu a co se do nich hází? Kontejnery 
nakresli do sešitu alespoň tři a napiš na ně, co do nich patří. (Pokud objevíš více 
barev kontejnerů na odpad, určitě je nakresli též). 

Samostatně 
vyřeším cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Matematika 
- Samostatně 
řeším úkoly 
v pracovním 
sešitě. 

Sčítání a odčítání do 20. Hodiny. 
Pracovní sešit str. 52-54. 
 
Matematické hry, počítání s fazolemi, kamínky, knoflíky, hry s šestistrannou a desetistrannou 
kostkou, dominem, kartami, „miskovým počítadlem“. 

Samostatně 
vyřeším cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Třídím správně 
odpadky ve škole. 

Třídění odpadů, zkoumání vlastností různých materiálů – navážeme na zážitek z úklidu lesa.  
 
Dodržování třídních pravidel. 

Vyhazuji odpadky 
do správných 
nádob. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 26.4. přijdou do prvních tříd na návštěvu naše školky, prvňáčci je budou učit v připravených centrech 
aktivit. 
     V úterý 3.5. budeme mít ve škole představení ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky). Jde o „šou“, ve které budou dětem 
předvedeny různé pokusy, do některých se možná budou moci i zapojit. Na toto představení vybíráme vstupné ve výši 
80,- Kč. 
     Odložená Noc s Andersenem se bude zřejmě konat ze čtvrtka na pátek 5.-6.5. – termín ještě potvrdím. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



 


