
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 1 

                             5.9. – 9.9.2022  

Co mít s sebou 
do školy 

(podtržené 
z uvedených 
věcí teprve 
dostaneš 
v průběhu 

prvního týdne 
školy): 

- Písanka 1. díl 
- Matematika 1. díl 
- Malé sešity do ČJ a M 

- Vybavené pouzdro – v něm také jeden fix a hadřík na tabulku (z lavice vypadávají), nůžky, pastelky, tužky, gumu 
- Složku s „vesničkou“ atd. 
- 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 (číst můžeš ve volných chvílích kdykoli, pokud si ji necháš ve škole) 
 
V lavici ve škole necháváme: mazací tabulku, velký sešit do NSV, zpěvníček, ŠÁTEK (čtvercový – např. na zavázání očí). 

PŘEDMĚT + 
HLAVNÍ CÍL 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Seznámím se 
s učebnicí a 
s písankou, 
vyplním první 
stranu. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. 
Čtení s porozuměním. 
Písanka 1. díl str. 1. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
 

Bez chyb vyplním 
první stranu 
v písance. 

Matematika 
- Umím jednu 
novou matema- 
tickou hru. 

Sčítání a odčítání do 20. 
Matematika 1. díl str. 5-6. 
Matematické hry. 

Naučím se jednu 
novou 
matematickou hru. 



Náš svět 
- Společně 
s ostatními 
sestavím 5-6 
nejdůležitějších 
pravidel naší 
třídy. 

Tvorba třídních pravidel, práce na třídním klimatu. - Vím, jaká jsme si 
stanovili pravidla a 
jako důkaz jsem je 
podepsal/a. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 5.9. se sejdeme ve třídě v 8:30. V 9:15 proběhne slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně, jste 
srdečně zváni. Předpokládaný konec je v 10:15 hod., poté děti odchází domů. Oběd je možný v 11:00, pokud si ho 
přihlásíte. Školní družina je v provozu od úterý 6.9. Děti obdrží tradiční sadu formulářů, jež bude potřeba vyplnit 
(zmocnění k odvádění, kontrola údajů, zápůjčka klíče, přihláška do jídelny…) – poprosím, zda by si děti první den 
přinesly nějakou složku na tyto papíry, a abyste je vyplněné poslali po dětech zpět nejpozději do konce týdne. 
     V úterý 6.9. a ve středu 7.9. bude vyučování do 11:45. Tyto dny budou „adaptační“, budeme žít tím, co bylo 
o prázdninách, hrát hry, pracovat na pravidlech atd. Podle předběžné předpovědi počasí by v úterý nemělo pršet, tak 

bychom si šli spolu hrát nejdříve do lesa, abychom začali zlehka. 😊 Ještě bych v pondělí potvrdila, aby se děti 
následující den mohly správně vybavit. Děti ať si donesou do školy šátek (čtvercový) na různé hry. 
     Ve středu 7.9. budeme mít hodinový workshop bubnování – vím, že je to narychlo, ale poprosím, aby si děti 
donesly 60 Kč na vstupné. 
     Ve čtvrtek 8.9. a v pátek 9.9. již bude výuka podle rozvrhu hodin, rozdáme nové matematiky a písanky a zvolna 
začneme s předměty. 
     V pátek 9.9. jste srdečně zváni na Zahradní slavnost, kterou pořádá KPŠ Kamarád. Začátek je v 16:00 a bude se 
konat v areálu Oranžové školky (v případě špatného počasí v tělocvičně). 
     Nepovinný předmět náboženství bude probíhat v letošním roce v pondělí od 13:15 do 14:00, výuka bude zahájena 
19. 9. 2022. Papírové přihlášky rozdám dětem, které chodily loni, pokud má zájem o docházku někdo další, dejte mi 
prosím vědět. 
     Nepovinný předmět anglický jazyk bude bývat v pondělí pátou vyučovací hodinu (12:05-12:50), začne tudíž 12.9. – 
od paní učitelky Pavlíčkové byste již v Edookitu měli mít všichni informaci a anketu s přihláškou. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



 


