
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Naděžda 

Černá 

1. B 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče 

Nový týdenní plán je opět připraven jenom na čtyři vyučovací dny. V tom pátém, 
tedy v pátek, se opět od deseti hodin sejdeme, teď už v našem pravidelném 

setkávání v internetové 1. B. Ráda se s Váni opět po týdnu uvidím. I tentokrát se 

můžete těšit na další překvapení! 

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Čtení – budete si procvičovat čtení 

a psaní  s  novými slabikami dě, 

Dě, tě, Tě, ně, Ně. 

Domluvené stále platí: 

čtěte  nebo opakujte každý den 

jednu stránku ve Slabikáři nebo 

v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 

Plňte úkoly ke čtení 

s porozuměním. 

  Psaní   

Všechna písmenka 

v procvičovaných slabikách už psát 

umíte. 

  

Podle potřeby si procvičujte a 

opakujte všechna 

probraná  písmenka. 

 

Slabikář  s. 84, 85 a 86   

- Ke sloupečkům slov si 

nakreslete obrázky a 

vysvětlete si význam slov: 

dědina,  hádě, v síni.. 

    PS ke Slabikáři s. 52,  

    čtení slov pečlivě nacvičujte a 

    plňte úkoly v růžovém zápatí     

 

 

Písanka č. 4 s. 9-12   

 

 

 

 

Procvičovací písanka 

    

 

MATEMATIKA Pokračuj v počítání do 20 PS č. 2        

s. 48 - 51 

 

PRVOUKA Domácí a hospodářská zvířata –  

Zopakujte si je. 

Prvouka s. 33 a 39,  

Doplňovačka v Písance č. 4 s. 9 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA A 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

Překvapení pro maminku ke Dni 

matek, který bude v neděli. 

Využijte voskové pastely a něco 

hezkého pro maminku nakreslete. 

Nakreslené můžete vystřihovat a 

nalepovat na hezký podkladový 

papír. 

POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 

 Zapisujte si do deníčku, co jste přečetli. 

 Stačí název knížky nebo časopisu.. 

 

Velké poděkováním za školní práci 

vám a hlavně vašim rodičům.  
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 Procvičujte si + a – do 20 zpaměti. 

 Nezapomínejte na pohyb, vyrábění 

a zpívání. 

Velmi si toho vážím.  

  Prosím, věnujte náležitou pozornost 

žádosti ŠD, kterou uvádím na konci 

plánu pod čarou. Děkuji. 

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Procvičování z matematiky  

www.umimematiku.cz 

 

Vážení rodiče žáků současných 1. - 3. tříd. Chceme Vás požádat o sdělení Vašeho 
zájmu o družinu ve školním roce 2020/2021. Pište prosím, v kladném i záporném 

případě, na adresu druzinka@kamenka-celakovice.cz do 31. 5. 2020. Případné dotazy 
ráda zodpovím na této adrese. 
 

Děkujeme za spolupráci. 
Za ŠD Kamenka 

Kateřina Dobšovičová, vedoucí 

 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

http://www.umimematiku.cz/

