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PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče 

Nový týdenní plán je  připraven na dalších pět vyučovacích dnů, které budete trávit 

opět mimo školu. V pátek 22. 5. se od deseti hodin sejdeme v internetové 1. B.  

Připravte si tužku, papír a Slabikář. 

Na nový 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 a 

hlavně  opakovat čtení a psaní  s už 

probranými písmeny a slabikami. 

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 byste už všechna 

písmenka ve slovech a větách měli 

umět psát. Připravila jsem vám 

jenom 3 stránky v písance a tak si 

tentokrát dejte záležet hlavně na 

úhledném psaní. Pište co nejlépe.  

 

Slabikář  s. 91 – 94.   

Na s. 91 na vás čeká vybarvovací 

čtení s porozuměním 

 

- vysvětlete si význam slov a 

slovních spojení:  

stožár, spatřit, kouzelné 

slovíčko, běží jako vítr, copánek 

    PS ke Slabikáři s. 58 a 59,  

    čtení jmen pečlivě nacvičujte a 

    plňte úkoly v růžovém zápatí     

 

 

Písanka č. 4 s. 17 - 19   

 

Procvičovací písanka 

  Sem si můžete  psát slova,  

  hádanky a básničky ze Slabikáře. 

 

MATEMATIKA Pokračuj v procvičování 

početních úloh při počítání do 20.                       

 

PS č. 2        

s. 56 –58 

Dej si pozor na řazení čísel ve 

cvičení 5 na s. 58. 

PRVOUKA Procvičujeme si učení o ročních 

obdobích. 

Prvouka s. 43 a 44  

A pro zpestření: 

Teo a roční období 

 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA A 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

Výtvarná technika frotáž 

s rostlinami a jarními kytičkami 

pomoci voskových pastelů 

Můžete si vyzkoušet:  

Jak „frotážovat“ 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

Můžete si zopakovat písničku o 

měsících v roce, kterou jsme se 

učili společně 

Pavel Jurkovič, Měsíce 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Bm34oEC8c
https://www.youtube.com/watch?v=8n6XHOZbGOg
https://www.youtube.com/watch?v=d5ZGr2GpUaQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 TĚLESNÁ  

 VÝCHOVA                  

Zacvič si doma, využij pěkného 

počasí a pořádně se rozhýbej! 

S Míšou Růžičkovou se můžeš 

vydovádět s písničkou  

Jaro léto, podzim, zima. 

POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 

 Napiš si do deníčku, co děláš nejraději: 

Na jaře, v létě, na podzim a v zimě.  

 Procvičujte si + a – do 20 zpaměti. 

Můžeš zkoušet i s přechodem desítky. 

 Nezapomínejte na pohyb, vyrábění 

a zpívání.  

 

 
 

Nedá mi, abych opět nepoděkovala 
za vaši skvělou společnou domácí 

práci. 

Děkuji! 

Velice si vážím i zaslaných fotografií 

a obrázků dětí. 

 

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 můžete pracovat se stránkou o podzimu a zimě. 

Strany 6 a 15. 

 

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

doplnit úkoly č. 8 a 9. 

 

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

Já Baryk a můj čáp. 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
https://www.youtube.com/watch?v=oSDiwPOCGT8

