
1.A PŘEHLED učiva na týden 15.6. – 19.6. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ   

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ str.121 

 

str.27 dopsat 

 

str.22 cv.2, 4, 5 str.77 

prohlížení 

 

ÚTERÝ PL Čtecí tabulka 

Názvy živočichů 

1.-10.řádek 

str.28 – 5 řádků   

STŘEDA PL Čtecí tabulka 

Názvy živočichů 

celá 

Diktát slov 

(do sešitu) 

str.23 cv.1, 2, 4  

ČTVRTEK Str.122, 123 str.28 dopsat str.24 cv.2, 3, 5 str.78 

prohlížení 

PÁTEK 15 minut číst str.29 celá 

 

str.25 celá 

rýsování 

 

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

str.27, 28, 29 do pondělí 22. 6. Děkuji. 

Diktát slov: hroch, delfín, zmije, krajta, gorila, tuleň, zebra, opice, žirafa,  buvol 

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

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

- skládání ze skládací abecedy 

- PL 

M 

- Počítáme zpaměti sl.61 

PRV – stránka - vyplnění 

 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ  str.22 dokončit str.77 vyplnit 

ÚTERÝ PL1 Pzp sl.61  

STŘEDA PL1 str.23 dokončit  

ČTVRTEK skládání ze SA  

 

str.24 dokončit str.78 vyplnit 

PÁTEK PL2 hádanky, křížovka, 

rébusy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ONLINE HODINY přes google meet 

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

zaslaných stránkách z písanky, zodpovím případné dotazy atd. 

Odkaz na místnost zůstává nezměněn z minulého týdne: 

 https://meet.google.com/xrs-smod-fcg 

 

Na nadcházející týden jsem musela pozměnit den i časy (změny kvůli 

pedagogické radě a školení) 

pondělí 15.6 čas 14.00-14.25 Horáková E. 
pondělí 15.6. čas 14.30-14.55 Adamcová A. 

středa 17.6. čas 14.00-14.25 Novák R. 
středa 17.6. čas 14.30-14.55 Medňanský J., Medňanská E. 

pondělí 22.6. čas 14.00-14.30 Červená Š. 
úterý 23.6. čas 14.00-14.30 Tomečková D., Tomečková Š. 
středa 24.6. čas 14.00-14.30 Nykodým O. 

STŘEDA 17.6. v 11.30-11.50 : kdo má z dětí doma zájem, může (ale nemusí) 

se připojit na kousek naší hodiny HV – odkaz zde: 
https://meet.google.com/ige-nyyi-sjm 

 

Na webové stránky naší třídy jsem vložila fotky dětí z Indiánského týdne 
http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/ucitel/zuzana_konecna/trida/foto/start 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (1. 6.) 

o Vodník (7.6.) 

Máme rádi zvířata 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 

(srst, srst, srst) 

 

V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, 

nehlaďte lva po bradě, ukousne vám prst. 

(prst, prst, prst) 

 

Chybuje ten, kdo lvu skrz tu mříž svou ruku podá, 

i když máme deset prstů, každýho je škoda. 

Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, 

protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. 
Najdete na youtube - https://www.youtube.com/watch?v=wwHWhaGIla0 

https://meet.google.com/xrs-smod-fcg
https://meet.google.com/ige-nyyi-sjm
http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/ucitel/zuzana_konecna/trida/foto/start
https://www.youtube.com/watch?v=wwHWhaGIla0


VV, PČ  KDO RÁD TVOŘÍ: 

- VV – kresba obrázku pro tatínka – DEN OTCŮ 21.6. 

- PČ: Výroba zvířat ze zoo – šablony v příloze 

 
     

TV  
A DALŠÍ NÁMĚTY Z MINULÝCH TÝDNŮ 

- skákání přes švihadlo 

- skákání panáka  

- skákání přes gumu 

- jízda na kole, koloběžce… 

- hry s míčem 

- atd. 

 

BÁSNIČKA S POHYBEM – téma Zoo 

Slon si dupne: hopsasa! 2 dupavé kroky, 2 poskoky 

V lese se strom otřásá. Ruce vzpažit a úklony vlevo a vpravo 

Slon je silný. Hopsa hej! Zatnout ruce v pěst, skrčit upažmo a dotýkat se 

ramen 

Na chobot mu nesahej! Otáčet hlavou vlevo a vpravo 

 


