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PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče 

Nový týdenní plán je  připraven opět tradičně na pět vyučovacích dnů. 

V tom pátém, v pátek 15. 5., se opět od deseti hodin sejdeme v internetové 1. B.  

Připravte si tužku a papír a taky knihu Já Baryk od Františka Nepila. 

Na hezký týden i setkání s vámi  se těší vaše učitelka Naďa Černá. 

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

ČESKÝ JAZYK Čtení – budete si procvičovat 
čtení a psaní  s  novými 

slabikami bě, Bě, pě, Pě, vě, Vě 
a mě, Mě.  

 

 

Domluvené stále platí: 
čtěte  nebo opakujte každý den 
alespoň jednu stránku ve 

Slabikáři nebo v Pracovním 
sešitě ke Slabikáři. Plňte úkoly 

ke čtení s porozuměním. 
 

  Psaní   
I tentokrát už všechna 

písmenka v procvičovaných 
slabikách umíte psát. Jenom si 

je pořád procvičujte a opakujte, 
ať se vám nepletou. 
  
 

Slabikář  s. 87 – 90.   
- Ke sloupečkům slov si 

nakreslete obrázky a 
vysvětlete si význam slov 

a slovních spojení: 
Voda víří, jehně, poupě, 
dědina,  hádě, do vědra, 

povětří, vědomí, pověra, 
prověří, mělký.. 

    PS ke Slabikáři s. 57,  
    čtení slov pečlivě nacvičujte a 
    plňte úkoly v růžovém zápatí     

 

 

Písanka č. 4 s. 13 - 16   
 
Procvičovací písanka 

  Sem si můžete  psát slova,  

  hádanky a básničky ze Slabikáře. 
 

MATEMATIKA Pokračuj v procvičování 

počítání do 20.                      

Nauč se bezpečně poznávat 

geometrické tvary a  

geometrická tělesa 

 

PS č. 2        
s. 52 – 55 Paní učitelka Iva 

Poršová pro vás o nich  
připravila pěkné video. Jestli 

můžete, podívejte se na něj. 
 

PRVOUKA Opakujeme si učení o zelenině a 

procvičujeme dny v týdnu. 

Prvouka s. 40  

Poznáváme zeleninu 

a 41,  

POHÁDKA O DNECH V TÝDNU 

 

Cestička do školy s. 8 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA A 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

VYRÁBĚNÍ na jaro pro děti Vyber si některý z deseti 

nápadů, klidně si jich můžeš 
vyzkoušet víc. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3nUNdCknDE
https://www.youtube.com/watch?v=3skjG-6R49Y
https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

HOLKA MODOOKÁ a další lidové 

písničky pro děti 

 

 TĚLESNÁ  

 VÝCHOVA                  

Zacvič si doma, využij pěkného 

počasí a pořádně se rozhýbej! 

Když nemůžeš jít ven třeba na 

trampolínu nebo na kolo  

Lucie Dubnová připravila se svými 

dětmi ukázku CVIČENÍ doma. 

POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 

 Napište si do deníčku čtení příběhu z knihy 

Františka Nepila Já Baryk a můj čáp. 

 Procvičujte si + a – do 20 zpaměti. 

 Nezapomínejte na pohyb, vyrábění 

a zpívání.  

 

 
 

 

Vážím si vaší společné práce s rodiči. 

Děkuji, že skvěle pomohli 
nastartovat naši videokonferenci 

přes soví učebnu 1. B na internetu. 

  

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Připomínám, že po celý týden můžete procvičovat s  pořadem České televize na ČT2. 

UčíTELKA. Pro 1. třídy vysílání začíná v 9.00 hodin. 

 

V Pracovním sešitě Cestička do školy si můžete doplnit stránku s učivem o domácích 

zvířátkách na s. 7. 

Přidám vám ještě možnost pocvičit se v POZNÁVÁNÍ ZVUKŮ ZVÍŘAT 

 

V sešitě Dopravní výchova pro předškoláky si můžete zopakovat a třeba opravit a 

doplnit úkoly č. 5, 6 a 7. 

 

Můžete si připomenout květnové čtení z knihy Já Baryk i puštěním animované pohádky 

Já Baryk a můj šnek 

 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

https://www.youtube.com/watch?v=ybsHOasBhic
https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs
https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw
https://www.youtube.com/watch?v=MAnKBEFY8RY

