
1.A PŘEHLED učiva na týden 11.5. - 15. 5. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ UČENÍ  

 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ – přehled na týden 

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ Str.66 ZNOVU psaní do 

prvouky 

str.7 cv.1, 2, 4 Str.67 

 

ÚTERÝ Str.67 (horní pol) 

slabiky bě, pě, vě 

Str.17 dopsat   

STŘEDA Str.67 dolní pol.) 

slabika mě 

slabikotvorné l, r 

Str.18 -  4 řádky  

písmenko ř Ř 

str.7 cv.3, 5, 6  

ČTVRTEK Str.106 

 

psaní do 

prvouky 

str.8 cv.1, 2, 3 Str.68 

 

PÁTEK Str.107 str.18 dopsat 

 

Str.8 dokončit   

 

Prosím zašlete mi fotky vyplněné písanky str.17, 18 do pondělí 18.5. Děkuji. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ROZŠÍŘENÁ ÚROVEŇ  – NENÍ POVINNÁ  
(= pro ty, kteří chtějí více procvičovat) 

ČJ 

- diktát 1x týdne 

- skládání ze skládací abecedy 

M 

- dodělat ostatní cvičení na stránce 

- PL – sloupečky příkladů  

PRV – stránka - vyplnění 

 

+ libovolný pracovní list (PL) z přílohy  
 

ROZŠÍŘENÁ ÚROVEŇ 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ PL dě, tě, ně cv.1, 2 PL – počítání 9+ str.67 vyplnit 

ÚTERÝ PL  dě, tě, ně cv.3, 4, 5 sl.7  

STŘEDA diktát PL – počítání 8+  

ČTVRTEK skládání ze SA  
Slabikář str.106 

Sl.8 str.68 vyplnit 

PÁTEK PL Hádanky 2 sl.01 s počitadlem, 

nebo tabulkou 

 

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. 

PL z ČJ na tento týden prosím vlepit do sešitu se sovou.  

PL z M nikam nelepit, prosím uschovat do nějaké průhledné složky, ve škole je zařadím do 

pořadače dítěte (květen, září). Děkuji.  

 

 



ONLINE HODINY 11.5.-15.5. přes google meet 

  9.00-9.50 10.00-10.50 Od 11.10- 12.00 

PONDĚLÍ 

     

M, HV SK 1+ SK 3 + SK 5  

pro 11 žáků 

SK 2 + SK 4 + SK6 

pro 11 žáků 

Eliška H. 

(bez diváků) 

ÚTERÝ  - -  

STŘEDA ČJ, M SK1 

Ema 

Julča  

(+ jako diváci sk.3, 5) 

SK2 

Jan M 

Eliška M 

Shanny 

Vojta  

(+ jako diváci sk.4, 6) 

Ondra R. 

(bez diváků) 

ČTVRTEK ČJ, M SK3 

Maruška 

Stellča  

Míša 

Vašek 

(+ jako diváci sk.1, 5) 

SK4 

Adam  

Ríša 

Dorotka  

Šarlotka T. 

(+ jako diváci sk.2, 6) 

- 

PÁTEK  ČJ, M SK5 

Anička 

Jan Č. 

Ondra N. 

(+ jako diváci sk.1, 3) 

 

SK6 

Tom 

Lotka  

Alenka 

(+ jako diváci sk. 2, 4) 

 

 

Plán výuky online: 

PONDĚLÍ  

- čtení pohádky k písmenku F, f 

- M str.7cv.2 

- zpívání písniček  

 

STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK 

- čtení  

- M – manipulace s tabulkou a kolečky (vložena do příloh minulý týden) → 

DŮLEŽITÉ NA POCHOPENÍ PŘÍKLADŮ S PŘECHODEM PŘES 10 

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

! 
RODIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ DÁT DÍTĚ od 25.5. DO ŠKOLY: 

prosím o vyplnění 2 poslaných formulářů: 

• Závazná přihláška – vyplnit a poslat přes edookit do pátku 15.5. 

• Čestné prohlášení – vyplnit, uvést datum 25.5. a přinést vytištěné 

v pondělí 25.5.(kdo nemá možnost tisku, napíše mi na edookit) 

 

RODIČE, KTEŘÍ NECHTĚJÍ DÁT DÍTĚ od 25.5. DO ŠKOLY – prosím o 

vyplnění 1 formuláře:  Závazná přihláška – všude uvedou NE – do pátku 15.5. 

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

NEPOVINNÉ – VÝCHOVY 

HV – kdo rád zpívá – námět na písničky: 

o Měla babka čtyři jabka (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.) 



 

VV, PČ  pro ty, kdo rádi tvoří - MOTÝL 

z papíru: (šablony v příloze) 

• náramek na ruku s motýlkem – zasouvací, bez lepidla 

• motýl čelenka 

• motýl na kolíček- lepeno izolepou 

                                  
 

JINÝ MATERIÁL 

motýl z přírodnin (tvoření venku)                    motýl z luštěnin, těstovin atd.(lepidlo Herkules) 

                                                   
 

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 MINULÉHO TÝDNE 

 

NOVÝ NÁMĚT:  

• zadejte si do vyhledávače:  https://www.youtube.com/watch?v=A-wxRKYZdKU 

(3minutové video) 

• NOVÁ BÁSNIČKA S POHYBEM na DĚ, TĚ, NĚ (budu učit v online hodinách) 

V neděli je volný den, 

 

vytleskávat,  

na slovo „den“ ruce ve vzpažení 

dědeček šel s dětmi ven. 

 

pochodová chůze 

Matěj honí štěně, 

 

otočka,  

slovo „štěně“ vydupat 

Andělka se směje.  

 

pleskat o stehna,  

při slovu „směje“ naznačit rukou úsměv. 
(text převzat ze: Čteme a píšeme s Agátou, Slabikář 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=A-wxRKYZdKU

