
  

                             TÝDENNÍ PLÁN 5 

                             3.10. – 7.10.2022  

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 
- Zpaměti umím 
českou abecedu. 

Abeceda. 
Písanka 1. díl str. 13-16. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 10.10.: Co roste na stromě? Je podzim, to je čas, kdy na stromech dozrává ovoce. 
Na obrázku je děvče u stromu. Dokresli na obrázek (dostaneš ve škole vytištěný), co na stromě 
roste, dotvoř ho, vybarvi. Zkus si vymyslet o obrázku příběh a napiš ho na obrázek (okolo stromu, 
kde je ještě volné místo). Měly by to být alespoň 3 věty psacím písmem. Můžeš klidně popustit 
uzdu fantazii – na stromě nemusí růst jen jablka nebo hrušky - čím vtipnější a originálnější budeš 
mít nápad, tím lépe, neboj se toho... 

Odříkám celou 
abecedu zpaměti, 
při hře poznám, 
které písmeno 
chybí. 



Matematika 
- Hledám si 
metodu, jak sčítat 
a odčítat přes 20. 

Sčítání a odčítání do 25, zvířátka dědy Lesoně, sčítací čtverec. 
Matematika 1. díl str. 14-16. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
dvě cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Řeknu alespoň 
dvě odlišnosti 
mezi městem a 
vesnicí. 

Rodina, vesnice, město, vlast. - Při společném 
kvízu alespoň 
dvakrát správně 
odpovím. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pátek 7.10. pojedeme do kreativní laboratoře v tišnovské knihovně. Program by měl být zdarma, prosím jen, aby 
děti donesly 20,- Kč na dopravu do Tišnova a zpět. Děti, které ráno chodí do školy dříve, vezmu v 7:50 a půjdeme 
společně na zastávku. Odjezd bude v 8:08 autobusem č. 312 od obecního úřadu, návrat na totéž místo v 11:36, poté 
půjdeme společně do školy a ve 12:00 na oběd. Většina dětí je z Deblína, spíše předpokládám, že to takto zvládneme 
společně – u někoho to tak být nemusí, poprosím proto, abyste mi do čtvrtka dali vědět v anketě, jak to bude právě 
s Vaším dítětem. Děti budou potřebovat vhodné oblečení a obuv, batůžek s pitím, svačinou, čipem a klíčkem, 
popřípadě menším kapesným (neslibuji však, že bude příležitost jej utratit). 
     Ve středu 12.10. nás čeká beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Cena besedy je 60,- Kč, prosím o úhradu 
do středy 12.10. do rána. Na besedě bude možnost nechat si od autorky podepsat její knihu s věnováním (viz anketa 
v Edookitu). 
     Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



Co roste na stromě? 


