
PLÁN NA TÝDEN  BŘEZEN  2020 

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali probrané učivo, nové 

učivo k procvičení bude průběžně doplňováno (do tabulky dole). 

Založte dětem cvičný sešit, do kterého si budou vše procvičovat, po příchodu do školy se 

podívám, jak děti pracovaly, co jim šlo a co je potřeba ještě opakovat. Nemají u sebe písanky, 

ale to nevadí, procvičujte vše do tohoto sešitu. 

Ze čtení – číst nějakou pohádkovou knihu, o které pak dětem ve škole bude vyprávět. 

Psaní – opakovat psaní slov a krátkých vět do cvičných sešitů – opis (opisovat psací text), přepis 

(přepsat z tiskacího písma do psacího), diktát (diktovat slova a samostatně napsat). U jmen a 

vět připomenout psaní velkých písmen. 

Matematika – procvičovat příklady do 10 (nepočítat na prstech, ale zpaměti a v rychlejším 

tempu), slovní úlohy, procvičujte hrou peníze – placení drobnými mincemi, někteří vůbec 

nechápou hodnotu mincí). 

Mnoho materiálu na procvičování je na internetu (viz stránky školy), využívejte i televizní 

vysílání, které je v dopoledních hodinách věnováno žákům 1. stupně ZŠ. 

Děkuji, doufám, že se vše brzy urovná a vrátí do normálu.  Nové informace budou na stránkách 

školy, pokud budete něco potřebovat, volejte, pište email. 

U Č I V O  

Český jazyk 

Čtení – 2. díl - seznámení s postavami, rébusy (do těchto knih nepíšeme ani 

tužkou, vše děláme přes fólie – tyto knihy budou děti již vracet).  

Úterý 

Čtení – str. 21 – Divné kotě – po přečtení vyprávěj, odpovídej na otázky 

k textu. Do sešitu napiš, jak by se mohly kočky jmenovat, čím kočky krmíme 

– 10 slov – velkými tiskacími písmeny. 

Číst slova rovnou, delší slova po slabikách (bez tichého 

 předčítání - šeptání!!!). 

Psaní – psace !!! – opakuj r, slova – rys, rád, orel, bobr …, nauč nové 

písmenko R, napiš slova Rút, Rosťa, Rabí… 

Středa 

Čtení – str. 22 – Co Ondrovi vyprávěl tatínek – přečti, dej pozor na 

předložky, odpovídej na otázky k textu (po každém odstavci), popros rodiče, 

aby ti také vyprávěli nějakou příhodu z dětství, jaké hry rádi hráli…Na str. 

25 se podívej na obrázek tchoře, o kterém se píše v textu. 

Psaní – psací – ř, Ř – vymýšlej slova, kde je toto písmenko, napiš do sešitu 

slova – řasy, řád, úřad, řepa, řídit, vařit, měřit, věřit, Říp, Řím 

Čtvrtek 

Čtení – str. 23 – Tchoří pohádka - čti s porozuměním, vyhledej v textu 

jména, do cvičného sešitu napiš psace tato slova z textu – princ, říše, kolo 

sýra, večer, dáma, slečny, voňavka, víla, na plese, voněl, na trůnu 

Pátek 

Čtení – str. 24 – přečti a zadané úkoly udělej přes fólii (použij tu z Ma, do 

učebnice nepiš ani tužkou), do cvičného sešitu – úkol č. 4 (tiskace 10 slov) 

Psaní – napiš diktát psacích písmen – i, ů, e, m, š, t, l, n, č, o, a, b, d, j, v, y, p, 

r, N, O, A, M, J, U, V, Y, P, Ř (dávej si pozor i na správnou výšku písmen) 

 



 

      Matematika  

Úterý 

Čísla 0 – 10. Číslo 10 – psaní a rozklad. Sčítání a odčítání do 10,  DK, 

číselná osa. Slovní úlohy. PS – str. 23  

Středa 

Opakuj příklady do 10, tvoř slovní úlohy – o několik méně, více – stačí řešit 

ústně. PS – str. 24 (v př. 4 nezapomeň na barevné znázornění, to už zvládneš) 

Čtvrtek 

Zahraj si hru, myslím si číslo ___, když k němu přičtu 5, vyjde mi 10 (takto 

procvičuj i příklady na odčítání do 10), pak si napiš cvičnou pětiminutovku 

na příklady do 10 (piš jako ve škole jen výsledky, ale v rychlejším tempu a 

bez počítání na prstech) 

PS- str. 27 př. 1 -4 (opakování) 

Pracujeme s penězi – nakupujeme, rozměňujeme. 

Opakování geometrických tvarů. 

Pátek 

PS – str. 25 př. 1- 6 (poslední úkol – vystřihni a slož, pak si otoč, výsledky 

zase musí navazovat na sebe (vyjde vzkaz, který napiš do cvičného sešitu) 

 

      Člověk a jeho  

       svět  

 Úterý 

Lidé a společnost – opakovat zaměstnání, obchody, výrobky - PS  str. 47  -

Co lidé vytvořili 

Čtvrtek – opakování, koukej na věci kolem sebe, z čeho jsou vyrobeny 

PS – str. 48/ 1, 2 – Třídíme odpad 

  

  



      

  


