
  

                            TÝDENNÍ PLÁN 20 

                             16.1. – 20.1.2023  

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. 23-26. 
Procvičování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání bude až po písemkách. 
 
Možné domácí procvičování na odkazech: 
https://wordwall.net/cs/resource/27075602/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky 
https://wordwall.net/cs/resource/10985921/m%C4%9Bkk%C3%A9-a-tvrd%C3%A9-souhl%C3%A1sky 
https://wordwall.net/cs/resource/12381087/m%C4%9Bkk%C3%A9-a-tvrd%C3%A9-slabiky 

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

https://wordwall.net/cs/resource/27075602/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky
https://wordwall.net/cs/resource/10985921/m%C4%9Bkk%C3%A9-a-tvrd%C3%A9-souhl%C3%A1sky
https://wordwall.net/cs/resource/12381087/m%C4%9Bkk%C3%A9-a-tvrd%C3%A9-slabiky


Matematika 
- Násobím 2, 3 
a 4. 

Počítání do 50. Násobilka 2, 3, 4. 
Matematika 1. díl str. 54-56. 
 
Matematické hry, zejména na násobilku 2, 3 a 4. 

Vypočítám 
zpaměti příklady 
na násobení 2,3,4. 

Náš svět 
 

Péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, vhodná stavba stravy, pitný režim. 

 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     tento týden 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. 
          Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



 


