
1.A PŘEHLED učiva na týden 18.5. - 22. 5. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ   

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ Str.67 ZNOVU 

 

str.19 – 4 řádky 

písmenko g 

str.10 cv.1, 2 str.69 

prohlížení 

 

ÚTERÝ Str.108  str.19 dopsat   

STŘEDA Str.68  

(horní pol.)  

ď, ť, ň 

 

Diktát jmen 

(do sešitu) 

str.10 cv.3, 4, 5  

ČTVRTEK Str.109 

 

str.20 – 4 řádky 

písmenko G 

str.11 cv.1, 2, 3 str.70 

prohlížení 

PÁTEK Str.110 str.20 dopsat 

 

*str.9 celá 

(rýsování) 

 

Rodiče dětí, které nenastoupí 25.5. do školy: prosím zašlete mi fotky vyplněné 

písanky str.19, 20 do pondělí 25.5. Děkuji. 

Diktát jmen: Vítek, Libor, Eva, Dora, Cilka, Pavla, Blanka, Honza, Karel, Řehoř 

*M str.9 – dítě si vezme pravítko a ořezanou tužku – pomocí pravítka bude rýsovat 

(obtahovat) jen ty strany, které jsou v učebnici vyznačené barevně 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- skládání ze skládací abecedy 

- PL 

M 

- PL  

PRV – stránka - vyplnění 

 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ PL bě, pě, vě, mě cv.1, 2  str.69 vyplnit 

ÚTERÝ PL bě, pě, vě, mě cv.3, 4, 5 PL – počítání 7+  

STŘEDA  Sl.02  

ČTVRTEK skládání ze SA  

Slabikář str.109 

 str.70 vyplnit 

PÁTEK PL Luštění, křížovka PL – počítání 6+  

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 18.5.-22.5. přes google meet 

V pondělí 18.5. a v pátek 22.5. ruším online výuku, musím být v tyto dny ve škole. 

  9.00-9.50 10.00-10.50 Od 11.00- 12.00 

ÚTERÝ  - Náhrada za pátek: 

SK6 

Tom 

Lotka  

Alenka 

(+ jako diváci sk. 2, 4) 

Stejný proklik na 

místnost jako v pátek 

Náhrada za pátek: 

SK5 

Anička 

Jan Č. 

Ondra N. 

 

Na edookit pošlu 

odkaz do místnosti 

STŘEDA ČJ, M SK1 

Ema 

Julča  

Eliška H. 

(+ jako diváci sk.3, 5) 

SK2 

Jan M 

Eliška M 

Shanny 

Vojta  

(+ jako diváci sk.4, 6) 

11.10-12.00 

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) 

- 

 

Plán výuky online: 

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK 

- čtení ze slabikáře 

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

DŮLEŽITÉ NA POCHOPENÍ PŘÍKLADŮ S PŘECHODEM PŘES 10 

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

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.) 

Nová písnička: PEKLA VDOLKY Z BÍLÉ MOUKY  

Možno pustit na youtube: Zpívejte s námi – Pekla vdolky z bílé mouky (Kühnův dětský sbor) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lad2uky0X2M 

Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem,  

házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem.  

Jez, Honzíčku, jsou dobrý, jsou sypaný, kropený,  

budou-li ti dobře chutnat, mám tam ještě takový. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lad2uky0X2M


VV, PČ  KDO RÁD TVOŘÍ – NÁMĚTY NA TÉMA: POVOLÁNÍ   

                                                                                         (minulý týden jsme se učili v prvouce) 

 

VV – nakresli povolání, které chceš dělat, až budeš dospělý 

 

PČ – panáček z papíru - vyrob si, jaké chceš povolání (výběr z 12 možností – šablony v 

příloze: zdravotní sestra, doktorka, vědec, inženýr, hasič, policista se psem, pošťačka, farmář, 

učitelka, zpěvačka, kuchař, baletka) 

   

  
 
 

                                                   

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:  

• NOVÁ BÁSNIČKA S POHYBEM na BĚ, PĚ, VĚ (budu učit v online hodinách) 

Květinová víla Katy, vytleskat 

má na sobě pěkné šaty. ukazovat v rytmu šaty 

Běhá, tančí po trávě,  přeskoky z jedné nohy na druhou 

věneček má na hlavě. nasadit věneček na hlavu a otočka 

(text převzat ze: Čteme a píšeme s Agátou, Slabikář 2) 


