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Týdenní plán třídy 1. A 
třídní učitelka Mgr. Zlatuše Petříková 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Milí rodiče, prosím o trpělivost při výuce dětí. V plánu máte to, co bychom se naučili ve třídě. Na 
konci plánu máte vždy souhrn učiva. Nebudu vám kontrolovat, zda a jak důkladně jste splnili 
každý úkol, pracujte podle svých možností. A nechte děti pracovat i samostatně, hodně toho 
opravdu zvládnou bez vás. Děti mohou sledovat i  2. program ČT, od 9 hodin jde výuka pro 1. 
třídu (je to pěkná zábava a učení malinko).Mnou nabízené materiály si vytiskněte a nemáte-li 
možnost, aspoň se jimi inspirujte. A prosím - čtěte dětem a s dětmi knížky, které je baví. 
Využívejte webové stránky: 
www.skolakov.eu 
www.proskoly.cz 
(Přihlašovací jméno i heslo je stejné jako do Bakalářů či Padletu, máte ho v ŽK.) 
 
Rodičové!  
Vaše děti mají od začátku školní docházky zřízený školní mailový účet, který 

jsme zatím nepoužívali. Přes něj se přihlašujete a stahujete si všechny 
materiály. Adresa dítěte je: příjmení a první tři písmena křestního jména 
(např. František Novák - novakfra@zstgm-ck.cz). Heslo je v žákovské 
knížce 

 
PONDĚLÍ 23.3. 

Český jazyk 
● Čtení:   

○ Znovu Slabikář 66 a karta 1. a karta 2. (rozlož si to do celého týdne) 
○  Písničku dole aspoň 1 sloku zpaměti   

● Psaní: písanka 23, nezapomeň obtáhnout předepsaná slova 
 

Matematika 
Procvičuj počítání do 10  
Početní pyramidy a zábava ZDE  

  
JaS  - Jaro, mláďata domácích zvířat. 

Zvířecí rodiny procvič ZDE.  
○ V 1. cvičení potřebují pomalejší čtenáři pomoct 
○  2. cvičení zvládnete všichni, jen pozor, písmeno “ě” jsme ještě neprobírali, 

ale domyslíš si ho. 
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http://www.skolakov.eu/
http://www.proskoly.cz/
https://drive.google.com/open?id=1qaBU5GnwoViUKHvI2EAS-vlBRLt6GUum
https://drive.google.com/open?id=1hVEaGR_-Hab-legDQxLpgqd6o_rZ1aGL
https://www.youtube.com/watch?v=X4Xo9gQEjic
https://drive.google.com/open?id=1F7HoiNel7nw-FUEbpq5K26VDUQhOLkTB
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-pyramidy-typB/priklady1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm
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Tělesná výchova  

Kolik dřepů s předpaženýma ruka uděláš pro radost? A jak umíš kliky? 
 
 

 
ÚTERÝ 24.3. 

Český jazyk 
● Čtení : Slabikář str. 67 a odpověz: 

○ Kolik zvířat jsme viděli v ZOO podle článku? 
○ Čím se živí ježek? 
○ Kdo jsou to šelmy? Jmenuj některé. 
○ Vymaluj si papoušky nahoře podle návodu (zvládneš zcela 

sám/sama). 
● Psaní: Str. 24 - tady je třeba dohled rodičů, prosím, nediktujte jim, co mají 

napsat, ale nuťte je, aby na to přišly samy. Občas jsou líné přemýšlet a 
hned křičí, že tomu nerozumí. 
 

Matematika 
  Procvičuj počítání do 10 např. ZDE 
  Pracovní sešit str. 42 (hlavně pochopit rozklady čísel do 20 na desítku a  zbytek. 
Vzor: 15=10+5, 18=8+10, 6+10=16, 10+4=14) 

 
 Výtvarná výchova  
  Nakresli mamince hezkou jarní kytičku. 
 
 

STŘEDA 25. 3. 
Český jazyk 

● Čtení: Slabikář str. 68 
○ Horní básničku čti velice důkladně hodněkrát. 
○ O kočce a ptáčkovi - dobří čtenáři trénují krásný přednes (jako do 

televize). Slabším čtenářům přečtou článek rodiče a děti ho vypráví. 
○ Dole spoj slovo se stínem. 

● Psaní: Napiš psace 6 jakýchkoliv slov dozadu do písanky. 
 

 
JaS  
 Jaro - při vycházce s rodiči pozoruj změny v přírodě (Ještě můžeme na vycházku?) 

○ Lítá nějaký hmyz? Co patří mezi hmyz? 
○ Prohlédni si větvičky keřů, stromů. Vidíš změny? 
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http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/do10_1.htm
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Tělesná výchova  
Na procházce se proběhej a vyskákej. (Anebo si dej zápas s někým doma.) 
 
 
 
 

ČTVRTEK 19.3. 
Český jazyk 

● Čtení: Slabikář str. 69   
○ Podtrhni a spoj cvičení 
○ Horní básničku se nauč zpaměti. 
○ Karty na libovolné procvičování  

● Psaní: Str. 25 - nácvik J. 
 
 
Matematika 
Pracovní sešit str. 43 podle zadání. 
Popros rodiče o kovové mince a hrajte si na obchod. (Jak zaplatím, kolik mi vrátí.) 
  
Hudební výchova:  
Zjisti od rodičů, jaké písničky, skupiny se jim líbí. Zazpívejte si nebo poslechněte nějakou 
společně. 
  
 

           PÁTEK 20.3. 
Český jazyk  

● Čtení:  
○ Procvičuj hlavně slova s “B- D”, karta 1. a karta 2. (i na další dny) 
○ Podívej se na 5. kapitolu O chytré kmotře lišce. Baví tě? Máš čas? 

Jestli dovolí rodiče, dívej se i na další díly. A vyprávěj je rodičům.  
● Psaní: Popros rodiče o diktát těchto slov dozadu do písanky:láme, vozí, jíte, 

úkol, nohy, píšu, umím 
 

Matematika  
Pracovní sešit str. 44. 

 
Pracovní výchova 
Pomoz rodičům při vaření a prostírání stolu. 
 
Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Čteš slova se ž Ž a docvičuješ čtení slov s B a D. 
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https://drive.google.com/open?id=1TThIYxbgi_VbU-bL26VYqgRU8htNI393
https://drive.google.com/open?id=101U2sQ70qTP3NdfbUXoyMAhS3hXkbwIY
https://www.youtube.com/watch?v=acSpmjzn0SE&list=PLTHuqoc0y_XxHCauE6SZ222p75k2iaakt
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Píšeš H, J a trénuješ psaní vět a diktáty písmen a slov. 
Zvládnáš ústně i písemně řadu čísel 11-20, umíš číslo rozložit na desítky a jednotky. 
Zrychluješ počítání do 10. 
Vyjmenuješ zvířecí rodiny domácích zvířat. 
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