
                                 1.B TÝDENNÍ PLÁN 

     25.5. –29.5. 2020 

 

TÉMA TÝDNE:  TO JSEM JÁ 

ČESKÝ JAZYK 

CÍL 

 ČTU KAŽDÝ DEN 20 MINUT 

 NAKRESLÍM OBAL KE KNIŽCE, KTEROU ČTU 

 NAPÍŠU SLOVA A VĚTY V PÍSANCE, JAK NEJLÉPE DOVEDU   

           
UČEBNICE II. Díl str. 52   

  Str. 74-76 – začneme si vytvářet lapbook o mně   

     

     

MOJE KNÍŽKA čtení vlastní knížky   

PÍSANKA 

2. díl (kočička) str. 16 – nové písmenko „I“ https://www.youtube.com/watch?v=WjnsMJ0er_k   

  str. 17-18 - opakování   

     

     

TV    

    

  

   

MATEMATIKA 

CÍL 

 

 VYTVOŘÍM STAVBY (str. 48 cv. 5. str. 49 cv. 11) 

 VYPOČÍTÁM DVA SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY (str. 49 cv. 9) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=WjnsMJ0er_k


     

PS II. Díl 

str. 48 

cv. 2 – dobrovolné 

cv. 3 – pravá pavučina je dobrovolná   

  

str. 49 

cv. 9 – modrý a hnědý trojúhelník je dobrovolný 

cv. 10 – děti sledují pohyb hodinových ručiček v zrcadle „Jak se pohybuje velká ručička na 

skutečných hodinách a jak na zrcadle? A jak malá ručička?   

  

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

stránek. Pokud některé děti pracují napřed, mohou si zde ověřit postup řešení a výsledky. 
https://www.youtube.com/channel/UCrJPXn87bRIjv4Tmi3m8dfw/videos   

  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 

 
 VÍM, KTERÝ DEN JE DNES, KTERÝ BYL VČERA, KTERÝ BUDE ZÍTRA 
 SÁM ČTU A DOPLNÍM PRACOVNÍ LISTY „NAŠE TĚLO“ (čtení s porozuměním) 
 POUŽIJU 15 RŮZNÝCH SLOV K POPISU SVÉHO TĚLA 

     

  

   

 

     

                        

https://www.youtube.com/channel/UCrJPXn87bRIjv4Tmi3m8dfw/videos
http://www.matika.in/
http://www.skolasnadhledem.cz/


  Informace pro rodiče k nástupu dětí do školy: 

 Děti budou potřebovat oblečení na venkovní výuku dle aktuálního počasí (v případě deště či velmi nepříznivého počasí výuka odpadá) 

 V pondělí 25.5. děti odevzdají čestné prohlášení + bezinfekčnost, bez těchto dokladů nemohou vstoupit do budovy školy 

 V pondělí 25.5. si děti přinesou do školy – televizní vysílání, písanku 1. a 2. díl, knížku, kterou čtou doma, psací potřeby, svačinu, oblečení na ven 

 V úterý 26.5. si přinesou pracovní sešit z matematiky a českého jazyka 

 Omlouvání nepřítomnosti, prosím, přes komunikaci v edookitu (nelze použít odkaz „docházka“) 

 Tento týden se zaměříme zejména na vzájemné sdílení, hry na uvolnění, relaxaci, vzájemné naladění. Týdenní plán je orientační, jeho plnění 

bude hodně záležet na dětech, jak se budou cítit, jak budou naladěné… Nebude probíhat žádné zkoušení, kontrola hotové práce v době 

nepřítomnosti, písemné práce apod. Jde hlavně o nastartování, naladění se na sebe navzájem, obnovení rituálů. 

 Ve třídě budeme do svačinky, pak budeme chodit ven. Prosím, napište školní družině, v kolik hodin budou vaše děti odcházet. Děkuji 

 

                                                                                         Přeji dětem pohodový vstup do školy, pozitivní naladění a radost uč. Monika        

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 


