
1.A PŘEHLED učiva na týden 8.6. – 12.6. 2020 

1. ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ   

 SLABIKÁŘ PÍSANKA M – 4A PRV 

PONDĚLÍ str.117 

 

str.25 celá 

 

str.18 cv.1, 2, 5 str.75 

prohlížení 

 

ÚTERÝ str.118 

+ PL tabulka 

mě, bě, pě, vě 

(1.-10.) 

str.26 – 4 řádky   

STŘEDA PL tabulka 

mě, bě, pě, vě 

dočíst 

Diktát jmen 

(do sešitu) 

str.19 cv.1, 2, 3  

ČTVRTEK str.119 

 

str.26 dopsat str.20 cv.1, 2, 5 str.76 

prohlížení 

PÁTEK str.120 str.27 – 5 řádků 

 

str.21 cv.1, 3, 5  

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

str.25, 26 do pondělí 15. 6. Děkuji. 

Diktát jmen:  Dáša, Agáta, Leona, Vanda, Renáta, Zbyšek, Emil, Bořek, Jáchym, 

Kryštof 

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

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

- skládání ze skládací abecedy 

- PL 

M 

- Počítáme zpaměti sl.60 

PRV – stránka - vyplnění 

 

 ČJ M PRV 

PONDĚLÍ  str.18 dokončit str.75 vyplnit 

ÚTERÝ PL cv.1   

STŘEDA PL cv.2 str.19 dokončit  

ČTVRTEK skládání ze SA  

 

str.20 dokončit str.76 vyplnit 

PÁTEK PL Indiánské měsíce str.21 dokončit  

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. 

Kdo vyplní PL Osmisměrky, prosím vlepit je do sešitu se sovou.  

 

 



ONLINE HODINY přes google meet 

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

zodpovím nějaké dotazy k učivu, vysvětlím atd. 

Odkaz na místnost: posláno přes edookit  

Vždy v čase od 14.00 do 14.30 hod. 

pondělí 1.6. Horáková E.  pondělí 15.6 Horáková E. 

úterý 2. 6. Medňanští J. a E.  úterý 16.6. Medňanští J. a E. 

středa 3.6. Novák R.  středa 17.6. Novák R. 

čtvrtek 4.6. Adamcová A.  čtvrtek 18.6. Adamcová A. 

pondělí 8.6. Červená Š.  pondělí 22.6. Červená Š. 

středa 10.6. Tomečková D. a Š.  úterý 23.6. Tomečková D. a Š. 

čtvrtek 11.6 Nykodým O.  středa 24.6. Nykodým O. 

 

TŘÍDNÍ ONLINE SCHŮZKY úterý 9.6. v 17.30 hod. pro rodiče dětí, které 

zůstaly doma. 

Odkaz na místnost: posláno přes edookit 

 

Na webové stránky naší třídy jsem vložila kreslené pozdravy od dětí ze 

školy pro děti, které zůstaly doma. Snad udělají radost. 

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 

Zvu tě vřele na návštěvu ke mně dolů na dno,  

pod vodou se nezabloudí, cestu najdeš snadno. 

Mám tam plno hrníčků a v každým z nich dušičku. 

 

REF:  

Jó, kapr, žába, plotice, rákos, parma, rak,  

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/ucitel/zuzana_konecna/trida/foto/start


puškvorec a bělice, můj vodnickej frak.  

Na lekníny do rákosí rozhodil jsem síť, 

dal jsem do ní kapky rosy, tak se do ní chyť. 

 

Já mám dole ve svým bytě hrníčky a hrnky,  

žlutý, bílý, fialový, modrý jako trnky. 

Do každýho hrníčku, dal jsem jednu dušičku. 

 

REF. 
Najdete na youtube – Vodník (zpívá Josef Dvořák) z CD Nejkrásnější písničky 

z českých pohádek  https://www.youtube.com/watch?v=jPAsBf3ThsI 

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

- indiánská čelenka (šablona) 

- indiánský stan – týpí (šablona) 

- indián, indiánka (šablona) 

- totem (šablona) 

- indiánská ozdoba – náhrdelník 

    
    

TV  
Hod na bizona – obrázek 

bizona připevnit na 

zeď/plot/nebo ho držte, děti 

se budou strefovat různými 

předměty, které určíte 

 

Krocení mustanga – „projet 

s mustangem“ předem 

určenou dráhu 

 

Na válečné stezce 

- plížení 

 

 
 

A DALŠÍ NÁMĚTY Z MINULÝCH TÝDNŮ 

- skákání přes švihadlo 

- skákání panáka  

- skákání přes gumu 

- jízda na kole, koloběžce… 

- hry s míčem 

- atd. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPAsBf3ThsI

