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                            5.12. – 9.12.2022  

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 
- Vyjmenuju 
samohlásky, 
vyhledám je 
v krátkém textu. 

Slovo, slabika, hláska, písmeno. Samohlásky, rozlišování dlouhé a krátké. 
Písanka 2. díl str. 9-10. 
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 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 
nebo v sešitě 
označím 
samohlásky. Nad 
dlouhými píšu 
čárku (kroužek). 



Matematika 
- Násobení 2. 

Sčítání a odčítání do 35. Násobilka 2. 
Matematika 1. díl str. 39-41. 
 
Matematické hry, zejména na násobilku 2. 

Vypočítám z hlavy 
všechny příklady 
na násobení 2. 

Náš svět 
- Vyjmenuji 
alespoň tři znaky 
zimy, poznám 
stopy zvířete. 

Zima, zimní příroda. Orientace podle světových stran. 
 
Zimní procházka do lesa, krmení, pozorování stop… 
 
Biblický příběh o narození Ježíška – adventní čtení na pokračování z knihy „Mariin malý oslík“. 

- Vyjmenuji 
alespoň tři znaky 
zimy, poznám 
stopy zvířete, 
pokud na nějaké 
narazím. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     ve třídě máme letos adventní kalendář šifrovací. Každý den se děti pokusí vyluštit šifru na zimní či vánoční téma 
(buď s malou nápovědou, občas se ale daří i bez ní).  Na lístečku je vždy také výzva, kterou někdy budeme plnit ve 
škole, někdy bude nepovinná doma – ta páteční (ze 2.12.) je povinná: pokusit se vyrobit figurku do betléma. 
Předčítáme si knížku „Mariin malý oslík“ a betlém podle knížky zkusíme postavit ve třídě. Čas jsme si dali do středy, 
po tuto dobu není jiný úkol (ani čtení). 
     Také jsem dětem naladila na tabuli adventní kalendář Déčka, ten je zaujal a někteří si chtěli kalendář otevřít i 
doma, slíbila jsem zde uvést odkaz: https://decko.ceskatelevize.cz/advent. 
     V pondělí 5.12. bude ve škole soutěž „Čertovský šplh“ (soutěží nejlepší šplhouni a šplhounky ze třídy, ostatní 
fandí) a přijde nejspíš i Mikuláš. 
     Ve čtvrtek 8.12. je ředitelské volno. 
     V pátek 9.12. máme v plánu vyrazit do přírody (v rámci další „šifrovací“ výzvy z kalendáře), kdo bude moci, vezme 
i něco na přilepšenou pro zvířátka. 
            Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 

                                                             Hana Trtílková 

https://decko.ceskatelevize.cz/advent


 


