
  

                                 TÝDENNÍ PLÁN 15 

                               12.12. – 16.12.2022  

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. 10-13. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání - pokud nějaké ještě stihneme - si napíšeme ve škole. 

Poznám 
samohlásky, nad 
dlouhými píšu 
znaménko. 

Matematika 
- Násobení 2. 

Sčítání a odčítání do 38. Násobilka 2. 
Matematika 1. díl str. 41-44. 
 
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. Vánoce v centrech aktivit. 
 
Biblický příběh o narození Ježíška – adventní čtení na pokračování z knihy „Mariin malý oslík“. 

- Vyjmenuji 
alespoň tři znaky 
zimy, poznám 
stopy zvířete. 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     děkuji za spolupráci a pomoc dětem s figurkou do betléma. Doaranžujeme a určitě se podělíme alespoň o foto – i 

když jsem nezvládla zadání zcela (nedomluvili jsme se na velikosti), nic to neubírá na půvabu a celkovém dojmu!       
     Ve čtvrtek 15.12. dopoledne pro nás pořádá ZUŠ vánoční koncert. 
     V pátek 16.12. bude ve škole pro děti anglické divadlo (vánoční představení) – prosím o 100,- Kč na vstupné pro 
Vaše dítě. 
     Ve čtvrtek před vánočními prázdninami si ve třídě uděláme „besídku“. Co se týče dárečků, z mé zkušenosti 
nebudeme dělat nějaké nakupování a obdarování všech všemi – nakonec je vždycky někdo zklamaný, dárky se 
povalují po třídě (neb za pár korun často dostanou věc, která je tak úplně nerozradostní a vlastně si něco takového 
vůbec nepřály)… Proto si je užijeme spíše tak, že si něco vyrobíme, ochutnáme cukroví, pustíme nebo přečteme 
pohádku (minulý rok si děti samy vymyslely a sehrály loutkové divadlo o narození Ježíška), zahrajeme si hry, uděláme 
nějaké vánoční zvyky… Tudíž dárky do školy neshánějte, ale když každé z dětí donese krabičku cukroví, popcorn, 
lahev moštu – či něco podobného, o co se všichni podělí a co mě třeba teď nenapadá (a Vás nebo děti ano), bude to 
moc fajn. 
            Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 

                                                             Hana Trtílková 



 


