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     18.5. –22.5. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  DĚTI 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL 

 ČTU KAŽDÝ DEN 20  MINUT 

 NAPÍŠU SÁM PSACÍM PÍSMEM SVÉ JMÉNO   

           
UČEBNICE II. Díl str. 44   

  str. 45, nebo 46   

     

     

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA 

2. díl (kočička) str. 12 - opakování   

  str. 13  nové písmenko „k“  https://www.youtube.com/watch?v=IHF9tNkYTH4   

  str. 14 – nové písmenko „f“ https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M   

   Str. 15 – nové písmenko „g“ https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac   

TV 

TO JSEM JÁ – nakresli sám sebe podle zadání. Děti si své vysílání donesou do školy v pondělí 25.5. 

Kritéria:  
 Formát A4 

 Barevná postava (může být i celobarevný) 

 Popis – nad hlavu napiš psacím písmem své jméno (pokud ještě neznáš všechna písmenka, určitě ti někdo 

poradí) 

 Vedle hlavy napiš jedno slovo, které je odpovědí na otázku Jaký jsem? 

 Do každé ruky napiš maximálně 3 slova  – Co rád tvořím? 

 Do každé nohy napiš max. 3 slova – Které sporty mám rád? 

 Pod nohy napiš jednu větu o sobě.   

https://www.youtube.com/watch?v=IHF9tNkYTH4
https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M
https://www.youtube.com/watch?v=C1pOXGWUjac


    

  

   

MATEMATIKA 

CÍL 

 

 SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 10 ZPAMĚTI 

 SEŘADÍM ČÍSLA 1-17 

 VYŘEŠÍM SÁM, NEBO S POMOCÍ SLOVNÍ ÚLOHU (str. 47 cv. 6)    

     

PS II. Díl 

str. 46 

cv. 1 – posílám odkaz na řešení pavučin, pokud se dětem nedaří, nevadí, podíváme se na ně společně 

ve škole  
https://www.youtube.com/watch?v=zpRcO3Drs3w – 1. pavučina 
https://www.youtube.com/watch?v=nl7LL4i-aLI&t=34s – 2. pavučina 

   

  

str. 47 

u cv.7 děti hází kostkami a doplňují do zadání. Našla jsem odkaz na internetové kostky, bohužel jsou 

obě bílé, takže pokud je budou chtít děti použít, musí si říct, že první kostka zleva je modrá, druhá 

červená 
https://cs.piliapp.com/random/dice/?num=2 
cv. 9 – posílám odkaz na řešení pavučin  
 https://www.youtube.com/watch?v=oyxroy1Ownc 

   

  

Na youtube.com na Barbora Staňková jsou nahraná jednotlivá cvičení z matematiky přehledně podle 

stránek (aktuálně do str. 51). Pokud některé děti pracují napřed, mohou si zde ověřit postup řešení a 

výsledky.   

  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 
 

 NEZAPOMEŇ KAŽDÝ DEN POUŽÍT KOUZELNÁ SLOVÍČKA – PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ 

     

  

https://www.youtube.com/watch?v=zpRcO3Drs3w
https://www.youtube.com/watch?v=nl7LL4i-aLI&t=34s
https://cs.piliapp.com/random/dice/?num=2
https://www.youtube.com/watch?v=oyxroy1Ownc
http://www.matika.in/
http://www.skolasnadhledem.cz/


   

 

                                                                                                                

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

 

 

 

 

 

 

 

 


