
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     9.5. –16.5. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  DEN MATEK 10.5. 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL 

 ČTU KAŽDÝ DEN 20  MINUT 

 VYTVOŘÍM KOMIKS PODLE ZADÁNÍ   

           
UČEBNICE II. Díl str. 41   

  str. 42   

  str. 43   

     

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA 

2. díl (kočička) Str. 8 nové písmenko „ch“ https://www.youtube.com/watch?v=nqlq-JPEloc   

  Str. 9 nové písmenko „Ch“   

  Str. 10-11  nové písmenko „b“ + opakování  https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM   

      

TV 

HMYZ – zkus vytvořit komiks, ve kterém bude jedna z postav z hmyzí říše (např. moucha, vosa, včela, motýl atd.), 

inspiraci najdeš v minulém týdenním plánu 

Kritéria –  

 zajímavý název 

 alespoň 4 „okénka“ 

  barevný 

  nejméně 6 slov, nebo vět 

 termín do 15.5. 

 prosím o zaslání - děkuji   

    

https://www.youtube.com/watch?v=nqlq-JPEloc
https://www.youtube.com/watch?v=FTx1-XC2XKM


  

   

MATEMATIKA 

CÍL 

 

 DOKRESLÍM CO NEJPŘESNĚJI DRUHOU POLOVINU OBRÁZKU (str. 43 cv. 7) 

 VYŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHU O ZVÍŘÁTKÁCH (str. 44 cv. 1) 

 VYPOČÍTÁM SPRÁVNĚ ALESPOŇ 6 PŘÍKLADŮ Z 9 (str. 45 cv. 10)   

     

PS II. Díl 

str. 43 u cv. 8 doporučuji použít víčka, barevné lístečky apod., na které napíšete čísla podle barev. 

Děti nejprve skládají a poté zapisují do sešitu. 

cv. 11 doporučuji vzít hodiny (papírové, skutečné ručičkové apod.), pro některé děti je tento typ 

úlohy ještě velmi složitý, proto se nic nestane, pokud zatím na řešení nepřijdou   

  

str. 44 

cv. 1 – do bílého obdélníka pod obrázkem si děti mohou kreslit řešení (hlavy, nohy…), počítat apod. 

cv. 2 – děti by měly vyřešit jeden součtový trojúhelník (druhý je dobrovolný) 

cv. 3, 5  – je dobrovolné   

  

str. 45  

cv. 8 – doporučuji vzít hodiny (papírové, skutečné ručičkové apod.), pro některé děti je tento typ 

úlohy ještě velmi složitý, proto se nic nestane, pokud zatím na řešení nepřijde 

cv. 9 – děti, které budou chtít, si mohou do tabulky doplnit svoje 3 řešení  

cv. 11 – dobrovolné 

cv. 12 – do spodního ciferníku děti dokreslí jiný čtverec (tj. čtverec, který spojuje jiná čísla na 

hodinách)   

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

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

 

   

NÁŠ SVĚT (PRVOUKA) 

CÍL 
 

 VYTVOŘIT PŘÁNÍ MAMINCE K JEÍMU SVÁTKU V NEDĚLI 10.5. 

     

Ahoj, víš, že tuto neděli 10.5. má tvoje maminka svátek? A že tento svátek má svůj původ (tedy kdy začal) už ve starověkém Řecku? Tedy před velmi dávnou dobou. Máš 
teď skvělou příležitost poděkovat mamince za všechno, co pro tebe dělá, za její lásku a dobrotu.  
Mám pro tebe velkou výzvu. Určitě jsi už někdy maloval(a) mamince přání. Ale co kdybys tentokrát maloval(a) jídlem? No, tedy ne tak úplně, ale z jídla můžeš na talíři 
vytvořit to, co má tvoje maminka ráda např. velké srdce, pejska, kočičku, tatínka a já nevím co ještě. Inspiruj se obrázky a s chutí do toho! Jen POZOR! Nejprve popros 
někoho dospělého, aby ti vše, co budeš potřebovat, nachystal a event.. nakrájel. Maminku bys nepotěšil(a), kdyby sis ublížil(a). 

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


A pokud budeš chtít, můžeš mi fotku svého mňam dárku pro maminku (klidně i s fotkou maminky) poslat.  

   

 

                                                                                                              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 


