
 
 
 

 
 

Týdenní plán 

Od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 

1.třída 

Třídní učitel: D. Šromová 

 

Ahoj, prvňáčci 

 

 Vážení rodiče, denně se věnujte svým dětem, opakujte a procvičujte psaní, čtení, 

počítání, povídejte si o přečteném. 

       Posílám další učivo a úkoly na doma 

 Průběžně sledujte televizní vysílání na ČT 2 Vysílání pro školáky. Vysílání pro 1. třídu 

začíná ráno v 9,00 hodin 

 Vyzkoušej si čtení: www.naucsecist.cz 

Český jazyk 

Opakujte a procvičujte tiskací a psací písmena, abeceda s obrázky. Napiš písmena 

tiskací a psací.   

http://www.naucsecist.cz/


 
 
 

 
 

Zapamatuj si nová písmena       B, b,     Č,  č ,      Ž,   ž  .    

Slabikář (str. 66) : „Ježek“ – procvičování čtení 

Dú:  

1.Čtení slov ve sloupcích – nepotkáš, myslíš, jablíčka, kdepak + u slov vytleskej slabiky  

2.Vypravuj o přečteném textu 

3.Podtrhni správná slova: Co jí ježek? 

4. Opakuj si: Každá věta začíná velkým písmenem. Ježek žije v lese… 



 
 
 

 
 

   Slabikář str. 66 (Ježek v lese)                                  Slabikář str. 68 (Písmeno Ř, ř)              



 
 
 

 
 

Slabikář str.68 (Písmeno Ř, ř)                            Básnička       

1. Nauč se básničku, vyznač písmena Ř, ř                   

2. Přečti slabiky, pokus se spojit s obrázkem.                   

3.Spoj obrázek se slovem.                                                                                                    

 

 

                                                                

Písanka č.3  

Napiš: Opis slov, přepis slov na psací písmena    

Opakování a procvičování psaní: Ž, ž, ve slovech Žatec, Přepis Žulová, opis slov žije, 

užije, živí, uživí, přepis slov želva, ježek, žába, míč, rýč, klíč             

Opiš ř, řeka, řada, přepiš slova řepa, moře, kuře, č, š, ž  

 

Matematika: Odčítání v oboru do 15 pracovní sešit str.47 

Vypočítej tabulku 13 – 3 = 10 

Rozlož čísla podle vzoru cv. 4 

Pracuj s mincemi cv. 3, 5 

Vypočítej žlutý rámeček 

 

Řekni Báře, Řehoři,                                                                                                                                            

kde tu žijí úhoři.                                                                                  

Úhoř plave v řece,                                                                               

to ví každý přece. 
 



 
 
 

 
 

Rozložíme čísla                       Odčítání  

 15 = 10 + 5                   15 – 5 = 10                15 – 10 = 5 

 12 = 10 + 2                   12 – 2 = 10                     12 – 10 = 2            

 13 = 10 + 3                   13 – 3 = 10                13 – 10 = 3 

 14 = 10 + 4                   14 – 4 = 10                14 – 10 = 4 

 11 = 10 + 1                   11 – 1 = 10                11 – 10 = 1            

 

 

Prvouka: Stromy a keře na jaře 



 
 
 

 
 

                     

Opakuj si - Jarní květiny 

Básníčka – Táta včera na venku 

                    našel první s……u, /doplň/ sněženku 

                    vedle p…..íč, /doplň/ petrklíč 

                    zima už je pryč.    

/bledule, pampeliška, tulipán, narcis, krokus/                          

   

Zapamatuj si části stromů a keřů 

Části stromu: kmen, větev, list, koruna, květ, kořen   

Části keře:          ---  , větev, list,    -----    , květ, kořen   

               

Opakuj! 

Roční období: Jaro, léto, podzim, zima 

Dú: 1. V básničce zakroužkuj a, á                                                                                 

         2. Části stromu spoj s názvem   

         3. Pod každý strom dopiš tiskacími písmeny roční období cv. 2 

                      

Hudební výchova:  Zpěv lidových písní.                       Zpívej si písně o jaře                                                       

Jedna, dvě, Honza jde………                     Na jaře, na jaře …… 



 
 
 

 
 

Měla babka ……..                                       Jaro, jaro, jaro už je tu…… 

    Holka modrooká, nesedávej u potoka…….. 

Estetická výchova:  

Procvičuj čtení, přednes rodičům báseň, A, Bé, Cé, Dé kočka přede… 

 

Tělesná výchova 

Zacvič si doma, při televizi zatancuj při hudbě se sourozenci 


