
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 13 

                           28.11. – 2.12.2022  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 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: 
synonyma, 
mnohoznačná 
slova. 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Slova protikladná (antonyma) a souznačná (synonyma). 
Písanka 2. díl str. 6-9. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 5.12.: Čerti – Nakresli čerty, vymysli jim zajímavá jména a vyprávěj, co všechno 
mají na starosti. Jednoho dne se v pekle objeví… (vylosuješ si v pondělí ve škole). Vyprávěj, co 
s danou věcí budou čerti dělat. Tvoje práce bude obsahovat barevný obrázek a alespoň tři věty 
(věta má nejméně čtyři slova) psacím písmem. Tentokrát budeme psát a kreslit TV vysílání ve 
škole v centrech aktivit. 

V pracovním listu 
vypracuji 
samostatně úkoly. 



Matematika 
- Násobení 2. 

Sčítání a odčítání do 35. Násobilka 2. 
Matematika 1. díl str. 36-38, str. 48/cv. 1,6,7. 
 
Matematické hry. 

Vypočítám z hlavy 
všechny příklady 
na násobení 2. 

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

Bydliště a jeho okolí. Směrová růžice. 
Svatý Mikuláš. 
 
Biblický příběh o narození Ježíška – adventní čtení na pokračování z knihy „Mariin malý oslík“. 

- Nakreslím 
směrovou růžici. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     děkuji všem za návštěvu na adventním jarmarku – účast byla nečekaně hojná, děti ve svém stánku vše prodaly už 
v polovině trvání akce a vydělaly celkem 1600,- Kč! Ve třídě máme celoroční hru, jsme domluvení, že kdo v ní uspěje 
(a já doufám, že všichni, nebo se to pokusíme nějak zařídit), pojede na „výlet navíc“. Na tento výlet jsme si prodejem 
chtěli vydělat – buď částečně nebo úplně, to bude záležet na cíli výletu, který jsme zatím ještě nedomýšleli. 
     Ještě mám otázku ohledně stromečku – zda má někdo možnost nám do třídy nějaký věnovat (z prořezávky v lese 
apod., nebo zapůjčit umělý). Pokud ano, budeme rádi, když ne – nějak ho zimprovizujeme… 

            Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



 


