
  

                                TÝDENNÍ PLÁN 8 

                             24.10. – 25.10.2022  

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 
- Píšu správně 
slova s ú,ů. 

Psaní u,ú,ů. 
Písanka 1. díl str. 24-25. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 31.10.: Strašidlo: Je podzim, začíná být pošmourno až 
strašidelno, mlžno, tma, Dušičky, Halloween… Určitě bys uměl/a vymyslet a 
nakreslit barevně nějaké to strašidýlko. K obrázku napiš jeho jméno a alespoň 
třemi větami popiš psacím písmem, jak vypadá (Čajovník hrnkový. Má dvě 
oči, z pusy mu čouhají zuby. Nemá uši, jen ochlupené dírky na hlavě. Má čtyři 
končetiny, po celém těle mu roste šedá srst. Miluje koupel v horkém čaji.). 

V sešitě napíšu ve 
všech slovech 
správně ú nebo ů. 



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

Sčítání a odčítání do 30, cyklotrasy. 
Matematika 1. díl str. 22-23. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
dvě cvičení 
v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Vím, co se slaví 
28.10. 

28. říjen. - Na závěr 
vlastními slovy 
řeknu, co se stalo 
28.10. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tento týden se školní docházka koná pouze v pondělí a v úterý. Ve středu a čtvrtek jsou podzimní prázdniny, 
v pátek státní svátek. 
     Od pondělí 31.10. bude škola strašidelná – v pondělí můžou děti přijít do školy v kostýmu, čímž získají imunitu 
proti jakémukoli zkoušení a písemkám (imunita se ruší, pokud i vyučující přijde v kostýmu). Odpoledne od 17:00 do 
18:00 jste pak zváni na společné strašidlácké dlabání dýní v areálu mezi ZŠ a školkou. S sebou vezměte dýni, věci ke 
dlabání a zdobení a svíčku. Dýně se pak rozmístí a zapálí u hlavního vchodu. 
     Výhledově už se také blíží vánoční jarmark na konci listopadu. Na jarmark může každá třída připravit něco 
k prodeji. Po společném rozhovoru se děti shodly, že by chtěly letos opět sušit ovoce, několik z nich se vyjádřilo, že 

prý máte doma jablek, že nevíte, co s nimi.       Prosím tedy, pokud je tomu opravdu tak a můžete jim nějaká jablka 
(nebo i hrušky, ořechy, případně nějaký starší kompot, ležící ladem ve sklepě - na ochucení „ovocných kůží“) dát do 
školy s sebou, budeme Vám zavázáni. Zpracovali bychom vše během prvního listopadového týdne v centrech aktivit. 
     Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



 


