
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 42 

                            13.6. – 17.6.2022  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 3. díl 
- Slabikář 3. díl 
- (Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři 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 pracovním 
sešitě a 
v písance. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní, psací  D , Z, Ž, Ď , Ť , Ň. 

Čtení s porozuměním. 
Slabikář 3. díl str. 29-33. Písanka 3. díl str. 30-34. 
Malování prstem do písku, na mazací tabulky, společné činnosti ve třídě… 
 

Samostatně 
vyřeším cvičení 
v pracovním sešitě 
a v písance. 

Matematika 
- Naučím se 
jednu novou 
matematickou 
hru. 

Sčítání a odčítání do 20. Hodiny. 
Matematické hry, hry s šestistrannou a desetistrannou kostkou, dominem, kartami, „miskovým 
počítadlem“. 
 

Naučím se jednu 
novou 
matematickou hru. 



Náš svět 
- Secvičíme 
vystoupení na 
prezentaci 
projektů. 

Zvířata, les – práce na prezentaci třídního projektu. 
 
Dodržování třídních pravidel. 

- Vím, co je můj 
úkol na prezentaci. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v úterý 14.6. jedeme na společný výlet s 1.B do Březiny. Informace jste obdrželi s návratkou (uvádím ji raději ještě 
zde pod plánem). Pokud některé z dětí ještě podepsanou návratku nedodalo, prosím o to ještě před výletem. 
     Vyúčtování výletu, fotek a pasování bychom pak připravily koncem týdne. 
     V úterý 21.6. bude v 16:00 pasování na čtenáře – bude-li přát počasí, tak spíše venku. 
     Ve čtvrtek 23.6. bude v tělocvičně od 16:00 prezentace třídních projektů pro veřejnost. 
     Další případné akce, odnosy věcí atd. uvedu v příštím týdenním plánu. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



Souhlas zákonných zástupců 

 

Souhlasíme s účastí našeho dítěte ________________________________________________ 

na výletě do Březiny 14.6.2022, o kterém jsme byli školou podrobně informováni. 

Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není touto 

akcí a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.  

Vyznačte prosím, údaje o svém dítěti: 

Odpoledne vystoupí a 
zůstává 

v Březině na zastávce Deblín, 
obecní úřad 

ve školní družině 

Dítě bude na konci 
výletu na výše 
vybraném místě 
odcházet 

samo vyzvedneme jej 

(Nebude-li na místě 
vyzvedávající osoba, 
dítě společně s 
ostatními docestuje až 
do školní družiny.) 

jinak: 

 

Vyúčtování výletu bude provedeno po akci, cena výletu bude asi 100-150 Kč. 

Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...). 

 

 

V Deblíně dne ___________________ 

 

podpis zákonného zástupce žáka _________________________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výlet 1.A a 1.B do Březiny 

14.6.2022 

 

Itinerář výletu: 

Sraz ve škole v 8:25, 

odjezd linkovým autobusem v 9:03 ze zastávky Deblín, obecní úřad, 

od 9:30 program v Galerii Skleněnka. 

Poté koupání u splavu (doporučujeme boty do vody), opékání špekáčku… 

Z Březiny zpět odjezd 14:06 linkovým autobusem, příjezd do Deblína 14:26. 

Společný návrat do školy. 

 

S sebou: vhodné oblečení a obuv, plavky, ručník, boty do vody, batůžek se svačinou, pitím, 

špekáček a pečivo, malé kapesné. Podle počasí případně pláštěnku nebo sluneční brýle a něco 

na hlavu. 


