
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 27 

                             6.3. – 10.3.2023  

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. 15-18. 
Procvičování a psaní při různých aktivitách a společných činnostech… 
TV vysílání do 9.3.: Tajemný předmět – najdi doma nějakou tašku, kabelu, sáček… Do ní schovej 
nějaký předmět. Do TV vysílání napiš psacím písmem alespoň čtyři věty (věta má nejméně čtyři 
slova) o tomto předmětu. Zkontroluj a oprav si případné chyby (správné psaní vět, měkké a tvrdé 
souhlásky, párové souhlásky…). Přikresli nějaký barevný obrázek. Oboje (sešit i tašku s tajemným 
předmětem) pak dones do školy, napsaný text nám přečteš a my budeme hádat, co jsi do tašky 
ukryl/a. Jak moc dobře jsi předmět popsal/a, poznáš podle toho, jak rychle uhodneme! Např.: 

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



 

Je šedý, měkký a má srst. Má křídla a černé korálkové oči. Je to 
hračka. Kdyby byl živý, létal by v noci a lovil hmyz.  
 
 

Možné domácí procvičování na odkazech: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6729 

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. 

Počítání do 100. Násobilka 7. 
Matematika 2. díl str. 21-24. 
Matematické hry, zejména na násobilku 2, 3, 4, 5, 6 a 7. 
 
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 
- Rozliším 
potraviny a 
činnosti, které 
jsou zdravé a 
nezdravé pro 
člověka. 

Zdravá strava a styl života, nakupování…  

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     ve čtvrtek 9.3. bude anglické divadlo (odloženo z prosince, vstupné máme od té doby vybrané). 
     V pátek 10.3. jedeme na první lekci plavání. Plavání bude probíhat vždy v pátek od 10:15 do 11:45, další lekce 
budou 24.3., 31.3., 14.4., 21.4. Odjezd od školy bude vždy v 9:20 a návrat kolem 12:30 na oběd. První vyučovací 
hodinu budeme mívat češtinu, na ni bude stačit pouze pouzdro s psacími potřebami (budu plánovat činnosti tak, aby 
nic víc potřeba nebylo). S sebou v batůžku: plavky, boty k bazénu, osušku, hřeben, čepici na cestu autobusem zpět, 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6729
https://wordwall.net/cs-cz/community/český-jazyk-párové-souhlásky
https://wordwall.net/cs-cz/community/český-jazyk-párové-souhlásky
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1169-mala-nasobilka-do-5?page=2
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1169-mala-nasobilka-do-5?page=2


děvčata s dlouhými vlasy plaveckou čepici. Kurz probíhá v rámci výuky TV, omluvení pouze ze zdravotních důvodů. 
Dlouhodobá omluvenka z plavání je třeba od lékaře. Omluvené děti zůstávají ve škole. 
     V pátek 24.3. pořádají děti z Žákovského parlamentu ve škole bazárek (viz plakátek zde pod plánem). Prodejci se 
MUSÍ registrovat (aby se pro ně připravilo prodejní místo) na uvedených mailech a platí poplatek 50 Kč. 
     V noci z pátku 31.3. bude opět Noc s Andersenem. Děti, které budou chtít přespávat ve škole, se nominují 
splněním těchto úkolů: 
- Napsat „vizitky“ ke dvěma přečteným knihám. 
- Najít a přinést nějakou knížku, kterou ilustrovala Helena Zmatlíková. 
- Vyrobit loutku vedenou zespodu o velikosti asi A4 (tedy do 30 cm) - naprosto stačí papírová na špejli. 
          Děkuji a přeji příjemné dny! 
                                                             Hana Trtílková 



 


