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                              9.1. – 13.1.2023  

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 i měkké 
souhlásky, píšu 
po nich správné 
i,í/y,ý. 

Souhlásky. 
Písanka 2. díl str. 18-21. 
Procvičování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání doprezentujeme, poté se budeme věnovat přípravě na „pololetky“. 

Vyjmenuju tvrdé i 
měkké souhlásky, 
slova na kartičkách 
správně doplním. 

Matematika 
- Násobím 2 a 3. 

Počítání do 50. Násobilka 2,3, (4). 
Matematika 1. díl str. 50-53. 
 

Vypočítám 
zpaměti příklady 
na násobení 2 a 3. 



Matematické hry, zejména na násobilku 2 a 3. 

Náš svět 
 

Člověk (podobnosti, rozdílnosti, národnosti, jazyky…). 
 
 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tento týden budeme procvičovat, v dalším týdnu si napíšeme pololetní písemky – v pondělí 16.1. z ČJ (diktát, čtení 
s porozuměním, ú/ů, správné psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova nadřazená, protikladná, druhy vět) a 
v úterý 17.1. z matematiky (porovnávání, sčítání a odčítání do 40, sudá a lichá čísla, řada čísel vzestupná a sestupná, 
desítky a jednotky, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy). 
     Prosím o doplnění fixek na mazací tabulky, některým už dopsaly. 
          Děkuji a přeji úspěšný začátek roku 2023! 
                                                             Hana Trtílková 



 

 

Příběh psaný do sněhu 

Natiskni razítky příběh ze stop do sešitu TV vysílání (nebo 

na prázdný dvojlist, který pak do sešitu nalepíš), případně 

dokresli pastelkami (bobky, zbytky jídla, poválený sníh…). 

Přímo do obrázku nebo na další stranu napiš alespoň třemi 

větami (věta bude mít nejméně čtyři slova) psacím písmem, co 

se ve sněhu stalo, co za příběh ze stop jsi „vyčetl/a“. 


