
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 43 

                            20.6. – 24.6.2022  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 3. díl 
- Slabikář 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 
- Tašku na věci ze školy, které si odneseš (desky s výkresy, věci z lavice…) 

PŘEDMĚT + 
HLAVNÍ CÍL 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Dopíšu celou 
písanku. 

Psací  Q , q , X, x, W , w. 

Slabikář 3. díl zbývající strany (dle situace). Písanka 3. díl str. 36-40. 

Dopíšu celou 
písanku. 

Matematika 
 

Matematické hry. Zahraju si alespoň 
jednu 
matematickou hru. 

Náš svět 
 

Prezentace třídního projektu.  

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     příští týden v pondělí a v úterý bude ještě výuka dle rozvrhu (tj. v pondělí do 12:00, v úterý do 12:50). Dále bude již 
vyučování zkrácené, první třídy budou chodit na oběd již v 11:30 – pokud byste si je chtěli vyzvedávat dříve. Jinak 
samozřejmě dále funguje družina. My se budeme snažit ještě nějak dopsat písanku, ale už je to hodně těžké, hlavy už 

jsou na prázdninách.      V průběhu týdne bychom zrealizovali také úklid třídy (v lavicích, nástěnky atd.) a poodnášeli 



domů, co půjde.  
     Ve středu 22.6. bude benefiční akce Žákovského parlamentu – Snídaně pro Ukrajinu. Nebyla zatím možnost se 
s dětmi pevně domluvit, co kdo donese, domluvu bychom udělali v pondělí. Polovinu první hodinu bude čas na 
přípravu, 8:15-9:00 bude samotná snídaně pro první, druhou a devátou třídu. Půjde o to setkat se a popovídat si + 
dobrovolníci budou moci do pokladničky „parlamenťákům“ přispět na Ukrajinu (vybrané peníze bychom využili pro 
„naši“ ukrajinskou rodinu). 
     Ve čtvrtek 23.6. bude prezentace třídních projektů – dopoledne pro třídy, odpoledne od 16:00 pro veřejnost. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



 


