
1.A PŘEHLED učiva na týden1.6. – 5.6. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ   

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ Str.113  

 

str.23 – 4 řádky 

písmenko ch, 

Ch 

str.14 dokončit str.73 

prohlížení 

 

ÚTERÝ Str.114 

 

str.23 dopsat   

STŘEDA PL Maminka 
Čtení s porozuměním 

Diktát jmen 

(do sešitu) 

str.16 cv.1, 2,3  

ČTVRTEK Str.115 

 

str.24 – 4 řádky str.17 cv.1, 3, 4 str.74 

prohlížení 

PÁTEK Str.116 str.24 dopsat 

 

str.15  

Rodiče dětí, které nechodí do školy: prosím zašlete mi fotky vyplněné písanky 

str.23, 24 do pondělí 8. 6. Děkuji. 

Diktát jmen:  Nela, Zdena, Olga, Linda, Ester, Jonáš, Filip, Dušan, Rudolf, Kamil 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ROZŠÍŘENÁ ÚROVEŇ  (= pro ty, kteří chtějí více procvičovat) 
ČJ 

- skládání ze skládací abecedy 

- PL 

M 

- Počítáme zpaměti sl.60 

PRV – stránka - vyplnění 

 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ PL k 1.6. zábavné 

luštění 

  

ÚTERÝ  Pzp sl.60  

STŘEDA  Str.16 dokončit  

ČTVRTEK skládání ze SA  

 

Str.17 dokončit Str.74 vyplnit 

PÁTEK PL Osmisměrky PL počítání 11-  

Všechny pracovní listy (PL) dávané do příloh jsou NEPOVINNÉ. Nebudu ve škole 

odškrtávat, kdo je má vypracované či ne. Nebudu je známkovat.  

Vyplněné PL prosím NEVYHAZOVAT. 

Kdo vyplní PL Osmisměrky, prosím vlepit je do sešitu se sovou.  

 

 

 

 



ONLINE HODINY přes google meet 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 1.A: „vyzkouším“ děti ze čtení a z počítání, případně 

zodpovím nějaké dotazy k učivu, vysvětlím atd. 

Vždy v čase od 14.00 do 14.30 hod. 

pondělí 1.6. Horáková E. 

úterý 2. 6. Medňanští J. a E. 

středa 3.6. Novák R. 

čtvrtek 4.6. Adamcová A. 

pondělí 8.6. Červená Š. 

středa 10.6. Tomečková D. a Š. 

čtvrtek 11.6 Nykodým O. 

Budu se připojovat ve škole, tak snad bude připojení bez problémů…kdyby 

se něco nedařilo, volejte do školy nebo napište zprávu na edookit. 

 

TŘÍDNÍ ONLINE SCHŮZKY úterý 9.6. v 17.30 hod. pro všechny rodiče 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEPOVINNÉ – VÝCHOVY 

HV – KDO RÁD ZPÍVÁ – NÁMĚT NA PÍSNIČKY: 

o Měla babka čtyři jabka (umí ze školy) 

o Když máš radost (umí ze školy) 

o Když jsem já sloužil to první léto (30.3.) 

o Jaro už je tu - od Jiří Pavlica, najdete na youtube (6.4.) 

o Žežuličko, kde jsi byla (20.4.) 

o Holka modrooká (27.4.) 

o Máminy oči (4.4.) 

o Pekla vdolky z bílé mouky (18.5.) 

o Červená karkulka 

Na palouku v bodláčí leží vlk a kouří lulku. 

Honem vyskoč, chlupáči, dej si pozor na Karkulku! 

Ona chodí do džuda, každé ráno vzpírá činku. 

Čeká tě jen ostuda, vypráší ti kožich synku! 
 

Najdete na youtube – ÚČI V TRIKU/ HV: Červená karkulka 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtBp4CfxDkg 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtBp4CfxDkg


VV, PČ  KDO RÁD TVOŘÍ – NÁMĚTY NA TÉMA: JAHODOVÉ TVOŘENÍ  

- VV – otisk jahodových listů, domalovat plod 

- PČ: 

o jahodový domeček (šablona v příloze) 

o jahoda – listy a květy (šablona v příloze) 

o jahodové brýle (šablona v příloze)   

       
    

TV  
POHYB VENKU(kdo má možnost):  

- skákání přes švihadlo 

- skákání panáka  

- skákání přes gumu 

- jízda na kole, koloběžce… 

- hry s míčem 

- atd. 

A DALŠÍ NÁMĚTY Z MINULÝCH TÝDNŮ 

 

 

 

 


