
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 4 

                           26.9. – 30.9.2022  

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 se „statkem“ 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, píšu 
správně věty. 

Správné psaní vět a znamének nad písmeny. 
Písanka 1. díl str. 11-12. 
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). 

V písance i v sešitě 
mám ve větách 
velké písmeno na 
začátku a na konci 
tečku. 



Matematika 
- Řeším 
samostatně 
Zvířátka dědy 
Lesoně. 

Sčítání a odčítání do 20, zvířátka dědy Lesoně, sčítací čtverec. 
Matematika 1. díl str. 13-14. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
dvě cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Řeknu alespoň 
dvě věci o svatém 
Václavovi. 

Svatý Václav. - Při společném 
kvízu alespoň 
dvakrát správně 
odpovím. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     následující týden je v polovině přerušen volným dnem, plán je tedy takovýto: 
Pondělí 26.9. a úterý 27.9.: výuka dle rozvrhu. 
Středa 28.9.: státní svátek. 
Čtvrtek 29.9.: sportovní den pro 1. stupeň na venkovním hřišti. Děti přijdou do školy ve vhodném (sportovním) 
oblečení a obuvi, s sebou jen batůžek s pitím, svačinou, čipem a klíčkem. 
Pátek 30.9.: dle aktuálního počasí vycházka ven do lesa, nebo alespoň okolí školy plus vyrábění z přírodního 
materiálu. S sebou obdobnou výbavu jako ve čtvrtek – vhodné oblečení a obuv, pití, svačinu, klíček, čip, šátek. 
     Děkuji a přeji příjemné babí léto! 
                                                             Hana Trtílková 



 


