
  

                                 TÝDENNÍ PLÁN 16 

                               19.12. – 22.12.2022  

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 
tvrdé souhlásky, 
píšu po nich y,ý. 

Souhlásky. 
Písanka 2. díl str. 13-14. 
Malování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání - pokud nějaké ještě stihneme - si napíšeme ve škole. 

Vyjmenuju tvrdé 
souhlásky, slova na 
kartičkách správně 
doplním. 

Matematika 
- Násobení 3. 

Krychle. Násobilka 2,3. 
Matematika 1. díl str. 44-45. 
 
Matematické hry, zejména na násobilku 3. 

Odříkám zpaměti 
násobky 3. 



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

Zima, zimní příroda. 
 
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, 
     v pondělí 19.12. by snad dle předpovědi mělo ještě vydržet zimní počasí, uskutečnili bychom tedy odloženou 
prosincovou výpravu ven, popřípadě nechali „nadílku“ lesní zvěři. Jestliže máte něco, čím bychom mohli přikrmit a 
děti to budou moci vzít, budeme rádi. S sebou ještě batůžek se svačinou a pitím, čip na oběd, na sebe vhodné 
oblečení a obuv. Vrátíme se ve 12:00 na hodinu angličtiny. 
     Ve čtvrtek 22.12. si ve třídě uděláme „besídku“. Pokud nějací kamarádi si chtějí vyměnit dárky, můžou, je to na 
nich. Jinak spíše poprosím, abychom se snažili potěšit všichni všechny – bude fajn, když každé z dětí donese třeba 
krabičku cukroví, popcorn, lahev moštu – či něco podobného, o co se všichni podělí a u čeho si uděláme vánoční 
pohodu. Něco vyrobíme, ochutnáme cukroví, pustíme nebo přečteme pohádku, zahrajeme si hry (můžou si i donést 
oblíbenou z domu), zazpíváme, uděláme nějaké vánoční zvyky… V tento den je trochu zkrácený rozvrh – my půjdeme 
na oběd už v 11:35, poté můžou jít „nedružinové děti“ (případně i družinové, pokud dáte vědět dopředu) domů. 
            Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 

                                                             Hana Trtílková 



 


