
Týdenní plán pro 1. třídu                 Týden 38. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

Cíl: Doplním s rodiči na konci týdne. Umím: Musím více procvičovat: 

ČJ: Čtení: Slabikář do str. 108. Čtení slov a vět s porozuměním. Rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Naše první čtení: V království čtenářů. Skládání slov a vět. Rébusy. Křížovky. 
Čtení a vyplňování jednoduchých pokynů. Práce v časopisu Sluníčko. Dramatizace pohádky. 
Psaní: Správné sezení u psaní, držení pera, posun ruky, uvolňovací cvičení mezi psaním. 
Diktáty písmen, slabik a slov. Písanka 3 do str. 34/ velké Ž, psaní slabik, slov a vět. 
Dokončování vět. Psaní vzkazů. 

 

 

 

MA: Numerace do 20. Sčítání a odčítání do 10. Čísla 11, 12. Rozklady 11, 12. Desítky a 

jednotky. PS 3 do str. 14. Hry: Zakázané číslice. Na krále. Myslím si číslo. Číselné řady, osy. 
Rozklad čísel. Porovnávání. Slovní úlohy. Barevné počítání. Ofocené PL. Školní sešit: 
Přepis příkladů z tabule, výpočty. Minutovky 3 do str. 4/ Sčítání a odčítání v první desítce. 
Geometrie: Základní geometrické tvary (počet stejných tvarů, barvy, velikosti). 

  

PRV: Domácí mazlíčci. Opakování. Lidské tělo, obličej. Do str. 69.   

AJ: 5 Food. Nová slova: bananas, apples, cakes, tomatoes, sausages, pears. 

Fráze: Wash your hands. Eat an apple. UČ str. 40-41. Poslech 79. PS str. 36/ Read 
and draw. 

  



Pondělí 16.5. Úterý 17.5. Středa 18.5. Čtvrtek 19.5. Pátek 20.5. 

Doma: ČJ Slabikář str. 

104/ trénuji čtení textu: 
Rým. Vím, co je rým a 
umím ho tvořit! 
MA Minutovky 3 str. 2/ 
pracuji podle pokynů 
dole. 
 

 
  

Mám masku ve škole 

nebo si ji opět 

donesu! 

Opakujeme dramatizaci 
pohádky O budce. 

 

Doma: ČJ Slabikář str. 

106/ trénuji čtení textu: 
Maminka mi to dovolila. 
Písanka 3 str. 32/ napíšu 
zbývající 4 řádky (uživí, 
želva, míč, ježek, rýč, 
žába, klíč). 
 

Výlet do Hrusic za 

kocourem Mikešem 

S sebou: batůžek s pitím, 
velkou svačinou (oběd není 
zajištěn), papírové kapesníky, 
v případě deště i pláštěnku. 
Kapesné dle zvážení rodičů 
(? 50 Kč).  
Obuv volím sportovní, 
oblečení pohodlné a 
přiměřené k počasí.  
Kinedryl/ dle potřeby.  
 
Do školy přijdu ráno jako 
obvykle! 
Příjezd kolem 14:15-14:45 
hod.  
ŠD funguje do 16:00 hod. 

 

Doma: AJ učím se nová 

slova: bananas, apples, cakes, 

tomatoes, sausages, pears. Věty: 
Wash your hands. Eat an apple. 
Poslouchám Listening 79/ Look 
and say and clap with me.   
ČJ Čtu z knihy Záhada 
školní půdy. 
Písanka 3 str. 33/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Živí se 
hmyzem. Uloví i hada. 
Ovoce nejí. Co jí ježek?). 
MA Minutovky 3 str. 3/ 
pracuji podle pokynů dole. 
 

Doma: ČJ Slabikář str. 
108/ trénuji čtení textu: 
V divadle. 
Písanka 3 str. 34/ 
dopíšu 5 řádků, 
vymýšlím vhodná slova 
např. Obloha je modrá. 
Slunce je zlaté. Kos je 
černý. Tulipán je 
červený. House je žluté.  
 
 
 

 

 

 


