
1.A PŘEHLED učiva na týden 25.5. - 29. 5. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ   

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ Str.110 ZNOVU 

 

str.21 – 4 řádky 

písmenko f 

str.11 cv.4, 5, 6 str.71 

prohlížení 

 

ÚTERÝ Str.68 

(dolní polovina) 

str.21 dopsat   

STŘEDA Str.111 

 

 

Diktát jmen 

(do sešitu) 

str.12 cv.1,2,6  

ČTVRTEK Str.112 

 

str.22 – 4 řádky 

písmenko F 

str.13 cv.1, 2, 3 str.72 

prohlížení 

PÁTEK PL Tři koťátka 
(čtení s porozuměním) 

str.22 dopsat 

 

str.14 cv.1, 2, 3  

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

str.21, 22 do pondělí 1.6. Děkuji. 

Diktát jmen: Zita, Vojta, Helga, Šárka, Tonda, Čenda, Dalibor, Ema, Blažej, Gusta 

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

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 ď, ť, ň  - první pol. Sl.03 str.71 vyplnit 

ÚTERÝ PL ď, ť, ň  - druhá pol. Sl.04  

STŘEDA  Str.12 dokončit  

ČTVRTEK skládání ze SA  

 

Str.13 dokončit Procházka do přírody 

(Co právě roste?) 

PÁTEK  Pzp sl.59  

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.  

 

 

 

 



ONLINE HODINY 25.5.-29.5. přes google meet 

Na tento týden online výuka zrušena.  

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

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.) 

VV, PČ  KDO RÁD TVOŘÍ – NÁMĚTY NA TÉMA: ZVÍŘATA – pes, kočka 

VV – nakresli oblíbené zvíře 

PČ – pes nebo kočka z papíru 

                                                       

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:  

 

 

 


