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                           19.9. – 23.9.2022  

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) 
 
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 psaní 
malých i velkých 
písmen, zkouším 
pracovat 
s učebnicí. 

Uvolňování ruky, správné držení tužky, správné sezení u psaní. 
Čtení s porozuměním. 
Písanka 1. díl str. 7-10. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 26.9.: Mapa mojí obce – pokus se vytvořit plánek důležitých staveb v tvojí obci. 
Nemusí být přesný, nemusí na mapce být úplně celá obec, stačí část. Stavby jasně popiš, ať víme, 
co na mapě je (kostel, obecní úřad, hřbitov, hospoda, škola…). Mapu můžeš nakreslit na jednu 
stranu či dvojstranu (podle tvé potřeby), obrázek bude barevný a v celé práci bude napsáno 
alespoň 6 slov (psacím nebo tiskacím písmem). 

Bez chyb vypracuji 
dvě cvičení do 
linkovaného 
sešitu. 



Matematika 
- Opakujeme 
matematická 
prostředí. 

Sčítání a odčítání do 20, opakování matematických prostředí. 
Matematika 1. díl str. 10-12. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
tři cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Prozkoumáme, 
co je důležité a 
výhodné v obci 
mít. 

Obec – co, kde a kdo je v naší obci - příprava na projekt „Obr od Bodláčí hory“. 
 
Ještě připomínáme pravidla ve škole (na chodbě, v jídelně…). 

- Vím, kde je 
v Deblíně obecní 
úřad, pošta, 
kostel… 

Informace pro 
rodiče 

 



 


