
PLÁN NA TÝDEN  23. – 27. 3. 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. 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ, M), pripravy.estranky.cz (ČJ, M), umimeto.org (ČJ, M), vseved.upol.cz (ČJ, M) 

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

školy, pokud budete něco potřebovat, volejte, pište email – zs.smetanova@seznam.cz 

Všechny děti moc zdravím!!! Pokud by mi chtěly napsat také něco emailem, jak se mají, jak to 

všechno doma zvládají, budu ráda a všem určitě odepíšu .  

U Č I V O  

Český jazyk 

Pondělí – 23. 3. 

Čtení  - str. 26 – Odplata  - čti a vyprávěj, jak se Fin a Mufka pomstili Číče 

Psaní – psací písmenko – B- nácvik ve vzduchu, větší tvary na mazací 

tabulku nebo papír, pak teprve do sešitu napiš 4 řádky – B/B b/Bára/Brno 

Úterý – 24. 3. 

Čtení  - str. 27 cv. 1 – 6 – přečti rčení a přísloví, vysvětli je pouze ústně,  

cv. 4 – 6 - přes fólii velkými tiskacími písmeny, popř. napiš na mazací 

tabulku nebo do cvičného sešitu 

Psaní – přepiš do sešitu z tiskacího písma do psacího – Berta pere prádlo. 

Brno je město. Řehoř jede domů autem. Věra má sestru Bětu. 

Středa – 25. 3. 

Čtení – str. 28 (najdi správné odpovědi a v poslední bublině máš zadaný úkol 

– Jak se jmenuje pejsek?) 

Psaní – procvič si pořádně ruce, zopakuj si básničky – Padá, padá, deštík…a 

Pozor, žáci prvňáci…, nacvič na tabulku psací C, Č a pak do cvičného sešitu 

napiš 5 řádek – C Č/ Cecílie/ Čenda/ Čáslav/ Číča 

Čtvrtek – 26. 3. 

Čtení - str. 29 – Štěňata poprvé venku – pozor na čtení předložek a na tiché 

předčítání, vyprávěj, co venku ve sněhu a na ledě zažili. 

Psaní – napiš věty – Číča přede. Čert se jmenuje Bert. Jedeme za dědou do 

Čáslavi. Ruda bydlí v Brně. 

Pátek – 27. 3.  
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Čtení – str. 30 – Pečování – další příběh Číči a štěňat, str. 31 cv. 1 – přečti a 

předváděj, cv. 2 – přes fólii, na tabulku nebo do cvičného sešitu- zapiš 

tiskace písmenka ze správných odpovědí 

Psaní – diktát slov- Pepa, Punťa, Rosťa, Ruda, Jana, Jiří, Bára, Čenda, Bob, 

Víťa (pečlivě si zkontroluj a pak namaluj pejska nebo kočičku a vymysli pro 

něj jméno) 

      Matematika  

Pondělí – 23. 3.  

PS str. 26 př. 1- 8 podle zadání (př. 7 – cvičná pětiminutovka – hodnocení – 

sluníčko, mráček a v př. 8 by ti mělo ve čtvercové síti vyjít slovo LASO) 

Úterý – 24. 3.  

PS – str. 27 př. 5, 6, 7 – opakování odčítání 

PS – str. 28 př. 1, 2 – vylušti, spoj s obrázkem a ten pak vybarvi 

Středa – 25. 3. 

PS – str. 27 př. 8, 9, 10- opakování příkladů, str. 29 – slovní úlohy na 

porovnávání čísel.  

Čtvrtek – 26. 3. 

PS - str. 28 př. 3 – opakování sčítání a odčítání do 10, str. 30 př. 1- 4, z př. 6 

přepiš do sešitu a vypočítej první dva sloupečky (dej si pozor, ať máš čísla a 

znaménka zapsaná pěkně pod sebou) 

Pátek – 27. 3. 

PS – str. 31 př. 1 -4  - nakupování, peníze – opět si opakuj zaplacení nákupu 

pomocí mincí 

      Člověk a jeho  

       svět  

 Úterý 24. 3.  

Chráníme přírodu – str. 49 – splň úkoly podle zadání, většina je jen ústní 

Čtvrtek – 26. 3. 

Lidé a společnost – Já to hravě zvládnu – str. 50 – zopakuj, co sis 

zapamatoval(a) a pak se ohodnoť – vybarvi kytičku) 

 

  

  



 


