
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Už čteme a píšeme sami (čteme U nás dětí)  str. 50-51

Cíl: Přečtu si příběhy a vytvořím si 
vlastní otázky: Co všechno jsem se 
naučil/a v první třídě.

Po přečtení příběhu na str. 50. Co jsem se naučil v mateřské školce si děti na volný list napíší alespoň 3 
dovednosti k předmětům ČJ, M, NS (prvouka)-ke každému 3 (mohou i k dalším předmětům, pokud chtějí 
TV, VV, …) a pokusí se odpovědět pomocí smajlíků (zvládnutou situaci vyjadřují smajlící na str. 51). Př. V 
českém jazyce jsem se naučil/a číst malá písmenka.  :-) Za větu napíší příslušný smajlík dle str. 51. Také 
každý den čtu ze své oblíbené knihy (alespoň 15 min.)
Písanka str. 10-12
Televizní vysílání (dobrovolné): Děti sepíší to, co se jim podařilo zvládnout minulý týden. Úkolem, jak 
jistě mnohé maminky odhalily, bylo každý den něčím potěšit maminku (pomoct v domácnosti,  vytvořit 
přáníčko ...). Věřím, že se dětem dařilo:-) Potěší mě, když se se mnou podělí o výsledek svého snažení.

Matematika Pracovní sešit:
Cíl: Zopakuji si dny v týdnu a 
hodiny.

Matematika 2 (Orientujeme se v čase - řešení úloh v příloze.) Strany 48 (vynechejte autobus) zbytek 
strany děti řeší. Str. 49 cv. 10 dobrovolné, zbytek strany děti řeší.

Náš svět V říši hmyzu - téma zůstává. Během tohoto týdne se děti mohou seznámit se životem hmyzu (v přírodě 
pozorují - mravence, slunéčka, včely, čmeláky, škvory…).   (materiály-scany z minulého týdenního plánu 
jsou doplňkové,  děti si v nich mohou prohlížet, číst a doplňovat tajenky či úkoly - nejsou povinné).

Cíl: V přírodě pozoruji hmyz. 
Poznám tří druhy.

Dobrovolný úkol: Vyrobím v zahradě škvorkovník (domeček pro škvory). 

škvorkovník návod https://www.youtube.com/watch?v=d6UwNMISm_0
vývoj včely https://www.youtube.com/watch?v=74_v4wf011k
Anglický jazyk AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs
Cíl: Shlédnu krátkou anglickou pohádku.

Mravenčí ukolébavka, děti si jí 
mohou poslechnout a zazpívat.

https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0

Přeji krásné májové dny, Eva Bartesová
Prosím o zaslání  listu (foto): Co jsem se naučil/a v první třídě a případně dobrovolné televizní vysílání a foto škvorkovníku (pokud se zadaří).

TÝDENNÍ PLÁN
11. 5. - 15. 5.

Dále doporučuji k procvičování:
gramar.in, umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, www.vcelka.cz, www.fraus.cz/ucenidoma, http://www.matika.in/cs/
Prosím, aby si děti cíle u předmětů (ČJ si mohou zvolit jeden) zapsaly do ŽD. Děkuji.

Cíl: Píšu písmenko h, ch, Ch ve 
větách a procvičuji nová písmenka b 
a k.


