
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 11 

                         14.11. – 16.11.2022  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 1. a 2. 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 
- Chápu pojmy: 
nadřazená, 
podřazená, 
souřadná slova. 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná. 
Písanka 1. díl str. 30. Písanka 2. díl str. 1. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání bude až další týden.  

V pracovním listu 
vypracuji 
samostatně úkoly. 

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

Sčítání a odčítání do 30, hra „Sova“. Začínáme zkoumat stovkovou tabulku. 
Matematika 1. díl str. 31-32. 
Matematické hry. 

Samostatně 
vypočítám alespoň 
tři cvičení v prac. 
sešitě. 



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

Bydliště a jeho okolí. Směrová růžice. 
17.listopad. 

- Nakreslím 
směrovou růžici. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     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 je anketa, většinou už jste 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. 
     Od pondělí 14.11. do 16.11. budou děti z Žákovského parlamentu jako každý rok prodávat drobné předměty na 
sbírku „Život dětem“. Magnetky, baterky na klíče, propisky, hlavolamy – vše v ceně 30-40 Kč. Jestli si děti budou chtít 
něco z toho koupit, budou mít možnost vždy o velké přestávce.  
     V týdnu od 21.11. budou probíhat třídní schůzky ve třech. Opět přes Edookit jste dostali v samostatné zprávě 
sdílenou tabulku, kam se zapisujete na konkrétní den a čas. 
     V pátek 25.11. se bude konat adventní jarmark a rozsvěcení stromu před školou (viz plakátek níže). Informace 
k přihlašování na dílničky byste měli mít v Edookitu, to vypukne v neděli 13.11. Koledy se učíme všichni, přítomnost 
na akci je však čistě dobrovolná. Akce proběhne po dvouleté „covidové“ pauze, účast přislíbilo mnoho zajímavých 
prodejců a i třídy si připravily atraktivní zboží na prodej. Přijďte, bývá to vždy příjemná předzvěst adventu. 
     V neděli 27.11. se žáci, kteří budou mít zájem, mohou zúčastnit zpívání a rozsvěcení vánočního stromu v Deblíně. 
Děti, které o tom uvažují, si rozebraly návratky – prosím o jejich odevzdání do 16.11. 
               Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 

 

 

 

 



 

ZŠ a MŠ Deblín  

ve spolupráci s KPŠ Kamarád  

pořádá 

 

 

 

 

 

 

 

       V pátek 25.11.2022 

 

Vánoční dílničky a jarmark: 

od 15:00 v budově ZŠ Deblín. 

Rozsvěcení vánočního stromu : 

v 18:00 před budovou školy. 

 

 

Rozsvěcení zpěvem koled doprovodí děti ze ZŠ a MŠ Deblín. 

 


