
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela Staříková 1. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Ahoj děti, je za námi první týden vašeho domácího vzdělávání a já mám velkou 
radost ze všech dopisů, mailů, pozdravů a nápadů, které mi posíláte. S takovým 

pěkným přístupem to společně zvládneme levou zadní.  

V tomto týdnu se zase posuneme ve čtení, naučíte se pár nových písmenek, 

zdokonalíte se v matematice a prozkoumáme svět kolem nás. 

Mění se jen forma zadávání práce, ale vše, co máme dohodnuté, platí i nadále, 

včetně možnosti mě kontaktovat.  

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Slabikář 

str. 57 – při čtení si dejte pozor na 

délku hlásek. Pokud chybujete, 

nezapomínejte na zvednutí 

ukazováčku u dlouhých samohlásek 

(viz video). U dalšího čtení 

postupujte podobně, dokud vám to 
nepůjde samo. 

Str. 58 – 60, str. 32 – 33, str. 71 

Psaní 

Na rozcvičení malá hádanka. 

Malá písanka – str. 38 (h) 

                       str. 26 (D)   

pracovní list – písmeno „z“ nebo 

malá písanka str. 36 (Jsou dvě 

normy psaní písmene „z“. Ať si děti 

vyberou, které jim „sedí“ lépe a to 

pak používají.). 

Písanka 2 

str. 14 – vyzkoušej psaní se 

zakrýváním 

Sešit 

Vyzkoušej si opis věty/vět ze 

slabikáře do sešitu – str. 33 (vyber 

si z vět u písmene D, d). 

 

 

Video: čtení – délky hlásek 

 

 

 

 

Video: Hádanka 

 

Video: písmeno „h“ 

Video: písmeno „D“ 

Video: písmeno „z“ 

    

 

 

Video: psaní se zakrýváním 

 

  

 

MATEMATIKA Číselná řada do 17, trénujte zápis a 

čtení čísel, porovnávání čísel i jejich 

znázorňování. 

 

Pracovní sešit  

Vyzkoušej si Číselné domino. 

https://youtu.be/33nlO6SmG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=_789kAS52T4
https://www.youtube.com/watch?v=tDQCzIMG0Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Nv3HqNz8gMU
https://www.youtube.com/watch?v=mBnnDvrR1bE
https://www.youtube.com/watch?v=QCD4B4ojy84
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-1-trida
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

str. 22 cv. 1,2,4,5 (cv. 6 jen kdo 

chce) 

str. 23 cv. 7,8,10 

Při počítání neváhej použít cokoliv, 

co ti pomůže (počítadlo, fazolky, 

kamínky, prsty, kostky, pastelky…), 

cílem je dojít ke správnému 

výsledku/řešení a vědět, jak na to. 

U hadů nezapomeň, že šipka vede 

k většímu číslu. 

PRVOUKA Budeme zkoumat svět kolem sebe. 

I vědci musí vše měřit, porovnávat 

a zkoumat vlastnosti věcí. 

Zkus najít dvě věci, které plavou na 

vodě a dvě, které se potopí do 

vody, když je pustíš. 

Vezmi si dvě malé hračky a pusť je 

současně např. na postel. Která 

dopadla dříve? Přijdeš na to, proč? 

Ve videích máte i další pokusy, 

které by vás mohly bavit: 

 

Video Pokus 1 

Video Pokus 2 

Video Pokus 3 

Video pokus 4 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Plánuj si práci dle svých potřeb a 

možností. 

 Každý den se trochu uč a trochu si hraj. 

 Nezapomínej na správné sezení, držení 

psacího náčiní a náklon sešitu. 

 Snaž se vždy, všechno co děláš, dělat 

nejlépe, jak umíš. 

Pokud si dítko s něčím neví rady, buď 
mě kontaktujte, nebo to vynechte. 

Cílem není, aby za dítě pracovala celá 
rodina, ani pouhé vyplnění pracovního 

sešitu.  

Pokud dítě něco zcela nepochopí, 

doplníme to po návratu do školy. 

Přesto budu ráda, pokud se pokusí 

samo najít řešení cvičení třeba o něco 
později. To co nejde jeden den, může 

jít jindy bez potíží. 

 

Upřesňující informace: 

 Stále platí, že práce je doporučená. 

 V případě nejasností, či přání neváhejte a kontaktujte mě. 

 Budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. 

 Všem, co mi píší, fotí, vymýšlí apod., moc děkuji! 

 

Mějte se moc pěkně, přeji pevné zdraví a dobrou náladu. 

 

 

 

https://youtu.be/z6u-sCE41uM
https://youtu.be/WmpQkizTYLk
https://youtu.be/VVPhDOlRcZM
https://youtu.be/-qxWOqpr5W4
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Adélka vám posílá nápad, jak se nenudit: 

Dětem řeknete písmenko a oni musí najit a dotknout se věci, která na dané písmenko 
začíná. Každý si to může upravit podle prostředí, kde hraje. V byte například" hledej 

hračku na písmenko T", nebo hledej nádobí na písmenko H apod. Na zahrádce se pak 

může hledat strom, keř, kytičku na nějaké písmenko. Užijte si hodně zábavy. 

Šimon radí zkusit si obvázat obvazem ruku, nohu, hlavu apod. S obvazem se zažije 

hodně zábavy. 

Áďa posílá pěknou básničku pro všechny, kdo mají zájem. 

Máte-li také nápad, napište mi.                                                 

 

 

Michaela Staříková 1. A 
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