
Týdenní plán 1. třída 

(Od 11.5 2020 do 15.5. 2020) 

Třídní učitel: D. Šromová 

 

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

s porozuměním, počítání, povídejte si o přečteném textu. 

       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 

Český jazyk - Opakování čtení tiskacích písmen (přepiš z tiskacího na psací na psací) 

• Opiš slova smích, hrách, hroch 

• Přepiš slova sluch, čich, mech 

Přepiš 3 věty z tiskacího na psací. Věta začíná velkým písmenem. 

 1. Máma peče buchty. 2. Táta chytá mouchu.  3 Jáchym je rychlý 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 



Slabikář str. 76 

Všechny maminky mají 10.května = Svátek matek 

Čtení básně a článku Růže, Moje maminka, slabikář str. 76 

Doplň podle skutečnosti. Jaká je tvoje maminka? 

Do rámečků nakresli obrázek své maminky 

 



Matematika  Pracovní sešit str.50 

Mokřinka má v každé ruce někoiik dukátů. 

Kolik jich má v obou rukách dohromady? Sčítej a zapisuj cv.1. 

Vypočítej příklady cv.2 Příklady typu  14+1 =   1+14 = 

Nezapomeň vypočítat žlutý rámeček 

Hledej druhou půlku obrázku, vybarvi ji. 

Vypočítej cv. 4  a najdi obrázek 



Prvouka 

Zapamatuj si části stromů a keřů 

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

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

Opakuj! Jarní květiny, vyjmenuj měsíce 

Roční období: Jaro, léto, podzim, zima 

Zopakuj si telefonní čísla bezpečnostních složek 

HASIČI = 150 

PRVNÍ POMOC = 155  

POLICIE = 158 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM = 112 

K měření času používáme hodiny 

Hodiny na obrázcích / Věžní, kuchyňské, digitální, náramkové, přesýpací, sluneční/ 

Poznáš některé?  



Celá hodina: Tři hodiny 

                        Šest hodin 

                       Osm hodin 

                        Deset hodin 

Části dne   

Ráno,dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc 

Prohlédni si obrázky a podívej se kolik je hodin ? 

Ráno, dopoledne, poledne, odpoledne,večer,noc. 

 

Nakresli srdíčko 

Celé své srdíčko, chci ti dát matičko.  

Za tvou lásku, za tvou starost, 

Chci ti dělat samou RADOST 

Nakresli k svátku srdíčko pro maminku a babičku. 


