
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 24 

                            13.2. – 17.2.2023  

Co mít s sebou 
do školy: 

- Písanka 3. díl 
- Matematika 2. 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 

- 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 
- Správně píšu 
hlásky uprostřed 
a na konci slov, 
psaní si 
zdůvodním. 

Párové souhlásky (jejich správné psaní ve slovech - b/p, d/t, s/z, f/v…). 
Písanka 3. díl str. 6-9. 
Procvičování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání bylo do 20.2.: Rodokmen - do TV vysílání napiš a nakresli na jednu či dvě strany svůj 
rodokmen (inspirace zde pod plánem). V rodokmenu uveď psacím písmem jména a příjmení 
svých sourozenců, rodičů a prarodičů – pamatuj na správné psaní jmen. Rodokmen bude barevný, 
pokus se jej „vylepšit“ nějakým obrázkem. Pokud tě téma zaujme, nebo zjistíš i mnoho dalších 
příbuzných, určitě můžeš udělat svůj rodokmen širší (tety, strýčci, prababičky…), můžeš přidat i 
nějakou fotografii atd. – určitě to bude zajímavé! 

V pracovním listu i 
v sešitě mám 
většinu slov 
napsanou správně. 



  
Možné domácí procvičování na odkazech: 
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/3833 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5861 

https://wordwall.net/cs-cz/community/%C4%8Desk%C3%BD-jazyk-p%C3%A1rov%C3%A9-
souhl%C3%A1sky 

Matematika 
- Samostatně 
řeším alespoň 
dvě cvičení na 
každé straně 
prac. sešitu. 

Opakování, procvičování. Násobilka 6. 
Matematika 2. díl str. 6-9. 
Matematické hry, zejména na násobilku 2, 3, 4, 5 a 6. 
 
Možné domácí procvičování na odkazech: 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1169-mala-
nasobilka-do-5?page=2 

V pracovním sešitě 
vypočítám 
samostatně vždy 
alespoň dvě 
cvičení na každé 
straně. 

Náš svět 
 

Lidské tělo (zejm. vnitřní orgány). 

 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     děti si vybraly básničku, kterou mají za úkol se naučit, ve středu 15.2. proběhne třídní kolo recitační soutěže. (Do 
středy tedy bude jen tento úkol, nebudeme kontrolovat čtení.) Vybereme tři, kteří budou recitovat poté ve čtvrtek 
16.2. na soutěži pro první stupeň. Báseň nemusí být přímo z těch, které jsem nabídla já, každý má možnost si vybrat a 
předvést svoji – měla by však mít alespoň dvě čtyřveršové sloky. 
     Náhradní termín anglického divadla bude 9.3. 
          Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 
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