
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 36 

                              2.5. – 6.5.2022  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 2. a 3. díl 
- Slabikář 2. a 3. díl 
- Matematika 2. díl 
- Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 2. a 3. 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  g, I , J. 

Čtení Q, W, X, čtení s porozuměním. 
Slabikář 2. díl str. 63-64, 2. díl str. 2-4. Písanka 2. díl str. 46-48, 3. díl str. 1-2. 
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. Měření a porovnávání. 
Pracovní sešit str. 55-57. 
 
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.  
 
Dodržování třídních pravidel. 

Vyhazuji odpadky 
do správných 
nádob. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 3.5. budeme mít ve škole představení ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky). Na toto představení vybíráme vstupné 
ve výši 80,- Kč. 
     Tento týden bychom konečně také vyzkoušeli pera. Pokud jste vašim dětem již nějaké pořídili, můžou si je donést. 
Jestliže pero nemají, budou mít možnost vyzkoušet si ta, která mít budeme, a podle toho se rozhodnout, které by 
vyhovovalo nejlépe. 
     Odložená Noc s Andersenem se bude konat ze čtvrtka na pátek 5.-6.5. Návratky od dětí mám z původního termínu, 
účastníci budou platit 50,- Kč na provozní náklady. Sejdeme se ve třídě v 18:00, poté bude společný program (s 1.B a 
4. třídou). Program bychom chtěli situovat ven na školní zahradu, děti tedy budou potřebovat oblečení a obuv „do 
terénu“. Další informace pro účastníky přikládám zde pod plánem. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



Noc s Andersenem 2022 
 

Přihlašuji svou dceru / svého syna 

 

jméno: _______________________________ 

     třída: ___________  

 

     podpis rodičů__________________________  
 

---------------------✂----------------------✂---------------------✂  

Začátek: ve čtvrtek 5. května 2022 v 18.00 

Konec: v pátek 6. května 2022 v 8.00 

Pořádá: ZŠ a MŠ Deblín, Deblín 277, 664 75 

Kontaktní telefon: 775 328 111 

 

Děti budou potřebovat:  
spací pytel, karimatku či nafukovací lehátko, polštářek, 
ručník, pyžamo, kartáček+pastu, přezůvky, pouzdro, 
baterku, 50,- Kč a vhodné oblečení do terénu. 

Prosím dejte dětem také pití a něco k večeři, snídani a 
svačině (buchty, chleba + pomazánku apod.) – udělali 
bychom společný švédský stůl, něčím přispějeme i my 
vyučující. 

 

Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny nebo 
(lépe) její kopii. 

Věci na páteční vyučování si budou moci děti nechat ve škole. Pokud 
byste měli problém hned v pátek s odvozem věcí (děti třeba jezdí 

samy domů autobusem apod.), je možné se domluvit a věci na přespání 
nechat ve škole např. do dalšího týdne, kdy budete mít cestu. 
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