
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 22 

                             30.1. – 2.2.2023  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 3. 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 
- Pravdivě 
zhodnotím svou 
práci a znalosti 
za 1. pololetí. 

Opakování a procvičování. Sebehodnocení. 
Písanka 3. díl str. 1-2. 
Procvičování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
V našem světě to bude o lidských kostech, TV vysílání do 2.2. bude o rybí kosti – a ne ledajaké. 
Inspirací budiž pohádka Charlese Dickense „Čarovná rybí kostička“ (stručný děj níže pod 
plánem). Do TV vysílání napiš a nakresli, co by sis ty přál/a, pokud bys od víly Bábrlíny dostal/a 
kouzelnou kostičku. Text bude v délce alespoň tří vět psacím písmem (jedna věta nejméně 
o čtyřech slovech), napsané po sobě zkontroluj (velká písmena na začátku vět, znaménka na 
konci, mezery mezi slovy, správně tvrdé a měkké slabiky), přikresli barevný obrázek. 

Vyberu do svého 
portfolia tři 
podařené práce. 
Vybarvím 
„domečky“. 



 
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 

Matematika 
- Samostatně 
řeším 
násobilkové 
čtverce. 

Násobilkové čtverce. 
Matematika 1. díl str. 62-63. 
Matematické hry, zejména na násobilku 2, 3, 4 a 5. 
 
Možné domácí procvičování na odkazech: 
https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/105 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/221 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-1-uroven/1176 

Vypočítám 
samostatně 
všechny 
násobilkové 
čtverce. 

Náš svět 
 

Lidské tělo (zejm. kostra). 

 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     plán na následující týden je takový: 
Pondělí 30.1.: běžná výuka. 
Úterý 31.1.: 1.-3. hodinu běžná výuka, 4. hodinu rozdávání vysvědčení. Konec v 11:30, poté půjdeme společně na 
oběd. Družinové děti zůstávají, nedružinové můžou odcházet domů. 
Středa 1.2. výlet do Tišnova na interaktivní výstavu Retrogaming v Müllerově domě. Opět vložím do Edookitu anketu. 
Pojedeme v 8:08 z Deblína, návrat na oběd. Výstava s průvodcem trvá asi hodinu, poté bychom se nasvačili a vypravili 
na vycházku na Květnici. Vstupné bude 50 Kč, jízdné tam a zpět celkem 20 Kč, vyberu je předem. S sebou batůžek se 
svačinou a pitím, na sebe vhodné oblečení a obuv (snad nám bude počasí alespoň trochu přát). 
Čtvrtek 2.2.: budeme ve škole, uděláme si centra aktivit, která neproběhla kvůli vysoké absenci. 
Pátek 3.2.: Pololetní prázdniny. 
         Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 
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Bylo jednou jedno království, 

chudé jako ta kostelní myš, která 

se zabydlela v prázdné královské 

pokladně. Na výplaty dvořanů a 

služebníků už dávno nezbývaly 

dukáty, a tak na královském 

hradě nakonec skoro nikdo 

nezůstal. Jenom nešťastný král, 

nemocná královna a jejich dcera 

Alenka. A abychom nezapomněli, 

ještě tam žilo sedmnáct 

Alenčiných mladších sourozenců, 

o které se ona musela od rána do 

večera starat. A že těch starostí s 

tak početnou drobotinou není 

málo, o tom tedy nepochybujte! 

Vypravit z postele, připravit 

snídani, uvařit oběd, umýt nádobí a společně vyrazit do města na vycházku... a tak pořád 

dokola. 

 

Myslíte, že Alence v tomhle kolotoči ještě zbyla chvilka pro sebe? Čas na vdávání by už 

pomalu měla, ale na svatební myšlenky jí naopak čas nezbývá vůbec žádný... A přitom princ 

Princmetálius je tak krásný a hodný... 

 

Naštěstí v království žije i dobrá víla Bábrlína a ta Alence věnuje kouzelnou rybí kostičku. 

Kostička však umí splnit přání pouze jednou jedinkrát a ještě k tomu tehdy, je-li použita v tu 

správnou chvíli... Ale kdy ta chvíle přijde? Je to už teď, anebo ještě ne? Možná že zítra bude 

kouzelných sil potřeba mnohem víc... A kdo ví, co přijde pozítří? 


