
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 2 

                           12.9. – 16.9.2022  

Co mít s sebou 
do 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) 
- Prázdninový deník!!! 
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 
- Zopakuji si pasní 
malých i velkých 
písmen, zkouším 
pracovat 
s učebnicí. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. 
Čtení s porozuměním. 
Písanka 1. díl str. 2-5. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
 

Bez chyb vypracuji 
dvě cvičení do 
linkovaného 
sešitu. 

Matematika 
- Umím jednu 
novou matema- 
tickou hru. 

Sčítání a odčítání do 20, opakování matematických prostředí. 
Matematika 1. díl str. 6-8. 
Matematické hry. 

Naučím se jednu 
novou 
matematickou hru. 



Náš svět 
- Snažíme se opět 
začít dodržovat 
školní řád a třídní 
pravidla. 

Dodržování pravidel, práce s prázdninovými deníky, potřebujeme ještě dojasnit a 
připomenout, jak se ve škole chovat či nechovat… 

- Vím, jaká jsme si 
stanovili pravidla, 
a jako důkaz, že je 
budu dodržovat, 
jsem je i 
podepsal/a. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     ve čtvrtek 15.9. v 16:30 Vás zvu na hromadné třídní schůzky. Jednou ročně – takto na začátku roku – je děláváme, 
abychom si mohli osvěžit či vyjasnit některé záležitosti a abyste se případně mohli potkat i s ostatními rodiči. 
(V listopadu a v dubnu pak probíhají už jen tzv. triády.) Budu se snažit, aby schůzka byla krátká a kolem páté hodiny 
byste mohli odejít domů. 
     Tento týden jsme nakonec věnovali téměř výhradně aktivitám na seznámení (s novou spolužačkou, ale také 
abychom zjistili nové věci o těch, které jsme si mysleli, že známe), školnímu řádu, třídním pravidlům atd. Další týden 
už doufám vytáhneme sešity a učebnice, provětráme pera a také cvičební úbory (prosím, aby v pondělí měly už 
všechny děti věci do tělocviku). 
     Děti také obdržely složku, která bude (alespoň doufám) fungovat jako takový žákovský deník. Mimo jiné obsahuje i 
list na úkoly ze čtení, jak jste už většinou byli zvyklí z loňského roku. Úkoly jako takové dávat nebudu, děti mají stále 
jeden úkol (každý den od pondělí do čtvrtka odpoledne alespoň 10 minut číst svoji knížku a nechat si od někoho 
potvrdit do listu). Druhý úkol bude TV vysílání každý 1 – 2 týdny. Případné další podrobnosti plánuji vysvětlit na třídní 
schůzce. S „čtecími úkoly“ začneme od pondělí 12.9., TV vysílání si zadáme až o týden později (tento týden budeme 
místo toho prezentovat prázdninové deníky). Jiný úkol bude jen výjimečně a na to mají děti připravený prostor ve 
zmíněné složce. Snažím se však, abyste se pokud možno vše dočetli v týdenním plánu či v Edookitu. 
                                 Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                                      Hana Trtílková 



 


