
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     27.4. –1.5. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  PLANETA ZEMĚ 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL 

ČTU KAŽDÝ DEN 20  MINUT 

VYTVOŘÍM KVÍZ SE 2-3 OTÁZKAMI   

           
UČEBNICE II. Díl str. 36    

  str. 37   

  Ke čtení mohou děti také použít knížečku BAF+, kterou dostaly na začátku školního roku   

     

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA 

2. díl (kočička) Str. 1 https://www.youtube.com/watch?v=T4B96HaTRz4   

  Str. 2   

  Str. 3    

  Str. 4   

TV 

ZVÍŘATA – KVÍZ (Vyber si nějaké zvířátko a zkus o něm vytvořit podobnou hádanku, jako je v čítance na str. 37 

dole „ o chameleonovi“. Tvoje hádanka může mít  2-3 otázky, ale pokud tě tvoření hádanek baví, můžeš určitě 

vytvořit i více otázek).   

   
Pozn. K PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ DOPORUČUJI VYUŽÍT WWW.VCELKA.CZ, KDE JE PRO DĚTI PŘICHYSTÁNO MNOHO ZAJÍMAVÝCH ÚLOH FORMOU 
NETRADIČNÍCH HER. 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T4B96HaTRz4
http://www.vcelka.cz/


   

MATEMATIKA 

CÍL 

 

BEZ CHYBY DOPLNÍM ČÍSLA TAK, JAK JDOU PO SOBĚ na str. 36 cv. 1 

SPRÁVNĚ VYPOČÍTÁM 8 PŘÍKLADŮ Z 10 na str. 40 cv. 4 

VYTVOŘÍM VLASTNÍ ÚLOHU O HLEMÝŽDÍCH ZÁVODECH na str. 40 cv. 1   

     

PS II. Díl 

str. 38 (cv. 2,5,6 – povinné úlohy) 

cv. 1 autobus – pokud je pro děti obtížné toto cvičení, můžete jej přeskočit  

cv. 3 – dobrovolná úloha 

cv. 4 – pro některé děti je tento typ úloh jednoduchý, pak bude prima, když si ho vypočítají 

- Některé děti těžko chápou systém počítání, pokud se nedaří, mohou cvičení přeskočit   

  

Str. 39  

cv. 7 – do žlutého čtverečku děti doplní vlastní číselný údaj a vypočítají slovní úlohu 

cv. 8 – doporučuji nejprve řešit pomocí skládání např. PET víček s čísly 

cv. 9 – některé děti napadne pracovat s tabulkou, některé děti si počítají jednotlivé tvary – obě 

možnosti jsou správné 

cv. 10 – dobrovolná úloha 

cv. 11 – ústně 

cv. 12 – doporučuji řešit pomocí názoru např. lego panáčků   

  

str. 40   

cv. 1 – obrázek znázorňuje konec závodu, podle čísel na ulitách by děti samy měly přijít na to, který 

hlemýžď chybí, pak si chybějící 2 mohou libovolně dokreslit do obrázku, podle svého obrázku 

doplní text 

cv. 2 – 1 trojúhelník řeší všechny děti, druhý trojúhelník je dobrovolný 

cv. 3 – doporučuji opět využít lego panáčky či jiné figurky 

cv. 4 – vyřešit toto cvičení je jeden z cílů na tento týden 

cv. 5 – dobrovolný úkol   

  Pokud děti budou samy chtít, mohou si pracovat v sešitě napřed.    

 online procvičování najdete např. www.matika.in, www.skolasnadhledem.cz  

 

 

 

 

 

   

http://www.matika.in/
http://www.skolasnadhledem.cz/


NÁŠ SVĚT (PRVOUKA) 

CÍL 
 
JÍT TENTO TÝDEN ALESPOŇ 3x VEN (NA ZAHRADU, DO LESA, NA LOUKU APOD.) 

     

 Tento měsíc naše planeta oslavila svátek, stejně jako ho slavíte vy, děti. Jak naše planeta vypadá a co má ráda se můžete dozvědět z následujících videí (dobrovolné): 
- https://www.youtube.com/watch?v=y-mYDx5MD2o – děti se dozvědí 10 základních informací o naší planetě,  video je pěkně graficky zpracované a trvá 5 minut 
- https://www.youtube.com/watch?v=y-mYDx5MD2o – kreslené dětské video o tom, co mohou děti udělat pro náš svět, trvá 43s 

 
VÝZVA PRO NÁS – když už budeme venku, můžeme se rozhlédnout kolem sebe. Není někde nepořádek, který patří do popelnice, PET lahev, které bude lépe v kontejneru?  
Každé smetí, které uklidíme, pomůže nám všem. Jen pozor, pokud se do výzvy zapojíš! Na některé věci raději nesaháme a necháme to na dospělácích např. nedopalky 
cigaret, střepy a jiné nebezpečné věci. Také si na úklid nezapomeň vzít rukavice a sáček. A pokud je kolem tvého  domu čisto? Tak to je super. Určitě potěšíš maminku, když 
pomůžeš odnést tříděný odpad, nebo ten směsný do popelnice.  

   

 

                                                                                                              

  Příjemný týden, zdraví a pohodu přeje uč. Monika a as.ped. Alena 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-mYDx5MD2o
https://www.youtube.com/watch?v=y-mYDx5MD2o

