
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Naděžda Černá 1. B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

Za námi je další týden domácího vzdělávání a já tento nový týdenní plán  

opět začínám poděkováním za Vaši domácí práci v režimu školy.   

Nový týden bude mít pro školní práci jenom tři dny, ty další budou sváteční a vážou 

se ke křesťanské tradici Velikonoc.  

Prožijte  je v kruhu rodiny, jak nejlépe to půjde! Hlavně buďme zdraví!♥ 

Na mě tady mrká jarní tulipán od Pavla, spousta Vašich obrázků i velikonoční 

přáníčka.  

Mám z nich velikou radost a děkuji za ně! 

Dnes jsem pro vás, děti,  připravila velikonočně barevný plán: 

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

ČESKÝ JAZYK 
 

Čtení – budete si číst s  novými 

písmeny g a G. 

Domluvené stále platí: čtěte  

každý den jednu stránku ve 

Slabikáři nebo v Pracovním sešitě 

ke Slabikáři. 

Nepolevujte ani ve vlastním čtení v 

knížce nebo časopisu.  

 

 

 

Psaní   

Malé g už umíte, stačí, když si 

spojíte slzičku od písmenka a 

s kličkou od písmene j. No a u 

velkého G spojte velké C s kličkou 

pro malé j a máte hotovo!                              

Podle potřeby si procvičujte a 

opakujte všechna probraná  

písmenka. 

Vytrvejte i v pravidelném psaní  do 

Deníčku. 

  

 

Slabikář   

strana 71, 72 a  

82 a 83 – velikonoční čteníčko 

Naučte se tady jednu velikonoční 

koledu zpaměti. 

Třeba Vám pomůže i Hurvínkova 

velikonoční koleda:  

Velikonoce u Spejbla a 

Hurvínka  

 PS ke Slabikáři - tady si jenom 

opakujte 

Písanka   

    č. 3   s. 36 a 37 

    č. 4   s. 8 

  A podle potřeby  

 

Procvičovací písanka  

 

 

Deníček 

MATEMATIKA 
 

Velikonoční počítání  

Kdo jste přihlášení do programu 

umímematiku, můžete si zkoušet 

číselné cesty, ale nijak vás 

neomezuji. 

   

    PS č. 2       s. 36-  37 

 

     www.umimematiku.cz  

PRVOUKA   Velikonoce,  

největší křesťanský i pohanský         

svátek. Povídejte si o něm s rodiči,   

Pracovní sešit 

 

Procvičování a opakování na s. 31 a 

32 

 

Jak se pomlázky ztratily 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
http://www.umimematiku.cz/
https://www.veselepohadky.cz/chaloupka-na-vrsku/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

vnímejte jeho tajemství  spojené   

s probouzejícím se jarem. 

Nezapomínejte na procvičování 

hodin: 

 

Hodiny 

 

ŠKOLNÍ 

DRUŽINA 

Paní vychovatelka posílá pozdravy 

spolu s velikonočním přáním a 

vyráběním pro děti v příloze.  

Můžete si vyrobit harmonikového 

velikonočního zajíce: 

Velikonoční zajíc 

 

 

Ahoj děti, rodiče, 

zdravíme vás velice! 

Až uděláte úkoly, 

projdete se v okolí, 

procvičíte písmenka 

a zbude vám chvilenka, 

ke stolu se posaďte 

a něco si vyrobte. 

Ať už je to věneček, 

co ozdobí vám stoleček, 

ten, kdo umí harmoniku, 

zajíčka má v okamžiku. 

Procvičte si také svaly, 

aby slábnout nezačaly! 

Až budete běhat venku, 

zkoušet kotoul nebo scénku, 

nezapomeňte si vzíti roušku 

a nezdržujte se u staroušků! 

Ty musíme chránit přeci 

a postavit se správně k věci. 

Letos asi koledu 

ponecháme u ledu. 

Malovaná vajíčka 

zvládne vaše ručička. 

Užijte si svátky  

a ať jsme brzy zpátky! 

 

Krásné, byť trošku netradiční, 

Velikonoce vám všem přejí 

vychovatelky z družiny. 

Těšíme se na vás! 

 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

Pozorování jarní přírody, mláďat, 

zvířat a jejich výtvarné ztvárnění. 

Velikonoční kraslice – voskový 

pastel. 

Kraslice můžete vyfotit a poslat mi 

je.. 

Kreslete na „režné“ papíry, kraslice 

voskovým pastelem, můžete 

přetřít vodovými barvami.  

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

Poslechněte si a třeba i zazpívejte 

zvesela tuto písničku o vajíčku 

Hopsasa, hejsasa, vajíčka se 

natřásaj 

☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1228
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
https://www.youtube.com/watch?v=m6bB8Fno1nE
https://www.youtube.com/watch?v=m6bB8Fno1nE
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Prožijte si kouzlo a tajemství Velikonoc. 

 Na velikonoční kreslení máte režné papíry a 

voskové pastelky. Pozorování z přírody si 

můžete kreslit nebo i zapisovat do Deníčku. 

 Budu se těšit na Vaše zprávy, fotky, 

obrázky..  

 

Dovídám se i o vašem vlastním čtení a 

mám z těchto zpráv velikou radost! 

 Ve všech naplánovaných úkolech se   objeví 

něco z velikonočních tradic.  

 

Písanky č. 4 spolu s listy  

na procvičování a kreslení si podle dohody 

nadále vyzvedávejte na mé domácí adrese. 

 

Jméno a příjmení Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

 

 

 
 
Informace, kterou jsem Vám odesílala z hromadného mejlu:  
 
Na základě přání rodičů škola zakoupila licenci na www.umimematiku.cz  
a já bych Vás teď chtěla informovat, jak postupovat, pokud nabídky budete chtít využít. 

 zadáte si adresu www.umimematiku.cz 
 v pravém horním rohu kliknete na ZAREGISTROVAT 
 vyskočí vám tabulka k vyplnění, zvolíte přezdívku (klidně jméno dítěte) a vložíte 

heslo: SOVINEC 
 v jednu chvíli na vás vyskočí okénko zvolit třídu, zadejte opět heslo: obdržíte sms 
 měla by vám naskočit třída:  M_Naděžda Černá_1.B 2019_20 
 tím je registrace hotová, já ji pak jen potvrdím 

 
Licence je zakoupena i na www.umimecesky.cz , ale ta  pro první třídy ještě nic nenabízí.  
 
Se staršími ročníky je ale také použitelná.  
Třeba ji využijeme příští rok, pokud se osvědčí, ale tím se teď nebudeme zatěžovat. 

 

 

http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/

