
  

                    TÝDENNÍ PLÁN 10 

                    7.11. – 11.11.2022  

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 
- Rozlišuji 
všechny čtyři 
druhy vět. 

Druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací). 
Písanka 1. díl str. 28-30. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání nebude, zaměříme se na čtvrtletní písemky a sebehodnocení.  

V závěrečném 
testu určím tři 
čtvrtiny vět 
správně. 

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

Sčítání a odčítání do 30, hodiny, hra „Sova“. Začínáme zkoumat stovkovou tabulku. 
Matematika 1. díl str. 28-31. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
čtyři cvičení 
v pracovním 
sešitě. 



Náš svět 
- Vyjmenuji čtyři 
světové strany, 
alespoň dvě už 
vím, kde na mapě 
jsou. 

Bydliště a jeho okolí. Směrová růžice. 
Svatý Martin. 

- Nakreslím 
směrovou růžici. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tento týden dosušíme ovoce na prodejní jarmark. Děkuji moc všem, kteří jste dodali jablíčka, hrušky i ořechy, děti 
chystání moc bavilo a pěkně pracovaly. Dříve než jarmark však přijede svatý Martin – jste spolu s dětmi srdečně zváni 
na lampionový průvod v pátek 11.11. (viz plakátek níže). Na tuto akci budeme společně v úterý péct perníčky. 
     Čtvrtletní písemky si napíšeme v pondělí 7.11 (čeština – diktát, abeceda, řazení podle abecedy, psaní ú/ů, čtení s 
porozuměním) a v úterý 8.11. (matematika – sčítání a odčítání do 30, porovnávání, sčítací trojúhelníky, vzestupná i 
sestupná řada čísel, slovní úlohy). 
     V úterý 15.11. pojedeme společně s 2.B do Tišnova na výstavu pana Veselého. Zde absolvujeme kromě výstavy 
také program, který je pro menší děti k výstavě připraven. V Edookitu bude opět připravena anketa, kde byste mi 
označili, jak Vaše děti ráno pojedou a kde je mám v poledne nechat… Vstupné do Jamborovy galerie a na program je 
50,- Kč, jízdenka tam a zpět 20,- Kč, celkem tedy 70,- Kč. 
     V týdnu od 21.11. budou probíhat třídní schůzky ve třech. Opět přes Edookit v samostatné zprávě pošlu sdílenou 
tabulku, kam se budete moci zapsat na konkrétní den a čas. 
          Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 

 

 

 

 

 



 


