
1.A PŘEHLED učiva na týden 4.5. - 7. 5. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ UČENÍ  

 

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ – přehled na týden 

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ Str.103 Str.15 dopsat str.4 cv.1, 3, 4 Str.65 

prohlížení 

ÚTERÝ Str.66 (dolní 

pol) dě, tě, ně 

Str.16 -  4 řádky  

písmenko ž Ž 

  

STŘEDA Str.104 

 

Str.16 – dopsat 

 

str.5 cv.1, 2, 5  

ČTVRTEK Str.105 str.17 – 4 řádky 

 

str.6 cv.1, 2, 4, 5 Str.66 

prohlížení 

 

PÁTEK SVÁTNÍ SVÁTEK 
 
PÍSANKA STR.16 – pozor chybná dolní klička – psát do PL písanka (v příloze), nebo do 

písanky, ale se správnou kličkou bez obtahování vzoru 

Prosím zašlete mi fotky vyplněné písanky str.15, 16 do pondělí 11.5. 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 5, 6 (dočítání do 10) 

PRV – stránka - vyplnění 

 

+ libovolný pracovní list (PL) z přílohy  
 

ROZŠÍŘENÁ ÚROVEŇ 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ PL di, ti, ny dokončit str. str.65 vyplnit 

ÚTERÝ PL di, ti, ny pokračování sl.5, 6  

STŘEDA diktát dokončit str.  

ČTVRTEK skládání ze SA  
Slabikář str.104 

dokončit str. str.66 vyplnit 

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

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

zkontroluji, budou-li pečlivě vyplněné – orazítkuji a uložím do pořadače dítěte.  

PL z ČJ na tento týden prosím rozstřihnout (2x formát A5) a vlepit do sešitu se sovou. 

Děkuji. 

Pro ty, kdo se nudí:  

- omalovánka s hledáním rozdílů 

- PL do ČJ ptáci – čtení s porozuměním, hry s písmenky, procvičování čtení DI, TI, NI 



ONLINE HODINY 4.5.-7.5. přes google meet 

  9.00-9.50 10.00-10.50 Od 17.00- 17.30 

PONDĚLÍ 

     

PRV, 

HV 

SK 1+ SK 3 + SK 5  

pro 11 žáků 

SK 2 + SK 4 + SK6 

pro 11 žáků 

- 

ÚTERÝ  - - Vašek 

 

STŘEDA ČJ, M SK1 

Ema 

Ondra R. 

Eliška H. 

Julča  

(+ jako diváci sk.3, 5) 

SK2 

Jan M 

Eliška M 

Shanny 

Vojta  

(+ jako diváci sk.4, 6) 

- 

ČTVRTEK ČJ, M SK3 

Maruška 

Stella  

Míša 

Jan Č (náhrada za 

pátek) 

(+ jako diváci sk.1, 5) 

SK4 

Adam  

Ríša 

Dorotka  

Šarlotka T. 

(+ jako diváci sk.2, 6) 

- 

PÁTEK – STÁTNÍ SVÁTEK - ZRUŠENO 

Náhrada za pátek: Anička, Ondra N., Tom, Lotka, Alenka (bez diváků): ÚTERÝ 5.5. v 11 

hod. , odkaz jsem posílala ve zprávě v úterý 28.4. 

 

V online výuce v pondělí je na plánu:  

- čtení pohádky k písmenku G, g 

- prvouka 

- zpívání písniček – nová písnička Máminy oči 

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

NEPOVINNÉ – VÝCHOVY 

HV – kdo rád zpívá - 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.) 

Jakékoliv jiné dětské písničky dle nálady 

NOVÁ NA TENTO TÝDEN – Máminy oči 

1. Ráno vstává maminka má, slunce ještě spává. A mě budí dvě 

sluníčka laskavá a smavá. 

2. A to září dvě sluníčka v očích naší mámě. Celičký den ať jsem, 

kde jsem, všude hledí na mě. 

3. Navečer, když slunce zajde, usne les i kvítí, ještě nad mou spící 

hlavou dvě sluníčka svítí. 

 

 



Kdo rád kreslí, stříhá, tvoří z papíru: 

PČ – 10.5. Den matek – dárek pro maminku: srdíčko 

VV –10.5. Den matek – portrét maminky     

 

TV  
Rozcvičky a cvičení z pořadu České televize – UčíTELKA (lze dohledat zpětně na webu) 

 
POHYB VENKU(kdo má možnost):  

- skákání přes švihadlo 

- skákání panáka  

- skákání přes gumu 

- jízda na kole, koloběžce… 

- hry s míčem 

- atd. 

 

Tančení podle nálady na libovolné dětské písničky 

 

Vycházky do přírody 

 

POHYBOVÉ CHVILKY BĚHEM UČENÍ: 

ZNAJÍ ZE ŠKOLY: 

Fouká vítr, fouká,  

potichu si brouká,  

zpívá stromům písničku,  

 

stoj rozkročný, ruce ve vzpažení, úklon vlevo a 

vpravo  

 

pocuchá jim hlavičku. rukama naznačit ve vzduchu „čechrání koruny 

stromů – tj. listí na stromech“ 

 

Já už umím dělat dřepy,  

zeptejte se na to Pepy,  

teď děláme dřepy spolu,  

nahoru a zase dolů. 

děkat dřepy do konce básničky 

 

Jakákoliv básnička s pohybem na probraná písmenka: A (Auto houká u aleje), M (Mnoho 

máku, mnoho mouky), L (Letadlo letí nad řekou), S – (slepice, slepička snáší nám vajíčka), P 

(Přišlo ptákům pozdravení), E (Eva hledá míček), I (Ivane, Ivánku, otevři čítanku), O 

(Ovečky pasou se samy), U (Umyvadlo jen se třpytí), J (Ježek, ježek ježatý, honem běží do 

chaty), N (Nový nůž a nůžky máme) 

Z MINULÉHO TÝDNE NA DI, TI, NI 

Tik, tak, hodiny, stoj rozkročný, pohyb hlavou nahoru, dolů 

ty jsou z naší rodiny úklony do stran 

Ty hodiny divy znají. tleskání 4x 

Tikají, však čas ti tají. pleskání 8x střídavě levou a pravou dlaní do stehen  

 

NOVÉ 

Levá a pravá a hop a hopla, 

jen aby noha nezakopla. 

přeskoky z jedné nohy na druhou 

Ještě a ještě a hoplala výskoky snožmo 4x 

ta pravá (levá) by pořád skákala skoky na pravé noze 4x 

přes zlatou bránu, na zlatý most přeskoky z jedné nohy na druhou 

TAK UŽ DOST! 3x skoky snožmo 

 


