
  

                               TÝDENNÍ PLÁN 6 

                             10.10. – 14.10.2022  

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. 17-20. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 12.10.: Co roste na stromě? Je podzim, to je čas, kdy na stromech dozrává ovoce. 
Na obrázku je děvče u stromu. Dokresli na obrázek (dostal/a jsi 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, sousedé. 
Matematika 1. díl str. 17-19. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
dvě cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Řeknu alespoň 
dvě typické věci 
pro podzim, 
znám datum, kdy 
začíná. 

Podzim. - Při společném 
kvízu alespoň 
dvakrát správně 
odpovím. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     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 – kdo si ji 
přes anketu v Edookitu objednal, přinese si na ni také peníze. Jestliže máte od paní spisovatelky některou knížku už 
doma, můžou si děti donést i tuto knihu k podepsání. 
     Děti v knihovně zaujali roboti, slíbila jsem, že Vám napíšu, s čím si přesně hrály (zřejmě se u některých objeví 

v dopise pro Ježíška      ). Největší úspěch měl maličký Ozobot, kterému skládaly puzzlí dráhu. Hodně si hrály také se 
stavebnicí mBot, robůtka ovládaly tabletem. Třetí příčku obsadil tzv. Bee-bot. Roboti jsou poměrně drazí, ve škole 
konkrétně máme Ozobota, kterého jim někdy donesu, jelikož jsem viděla, že ho pěkně zvládnou. Jinak je možnost do 
multimediální dílny s dětmi zajít zdarma kdykoli v půjčovní době dětského oddělení (po, st, pá odpoledne). Zdaleka 
ne vše jsme mohli vyzkoušet, že je toho v knihovně ještě víc, můžete zjistit na 
https://www.mktisnov.cz/multimedialni-dilna/. 
     Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



Co roste na stromě? 


