
 

                                        Týdenní plán práce 1.B Námořníci 

            
         Od  10. 5. – 14. 5. 2021                                   37. týden 
 
         Téma: KVĚTEN – Zmrzlí muži (Pankrác, Servác, Bonifác)  
                                                   

Český jazyk     
                                                               

. Vyvození písmene G, g 

. čtení s porozuměním – reprodukce 
přečteného, čtení souvislého textu – 
Malý fotbalista 

. čtení, zkoušení: Pracovní sešit ke 
Slabikáři str. 41 – Na jaře 

• Diktát: 7.  

Vít pije. Ota solí. Jaro je tu. Iva jede. 
Zuzana volá. 

• Diktát 8. 

Auto jede. Mourek se toulá.  Zita a Zina 
nesou zelí. Sova houká. 
 

• Slabikář str. 82 -83 

Pracovní sešit str.  47 - 49 

Písanka  3 díl – str. 22 - 25 
 

• Zážitkový deník – napiš doma 3 

věty na počítači, vytiskni to a nalep 

do deníku😊 (jak se jmenuješ, ko-

lik ti je let, co máš rád/a). 

 

Matematika 
 

• Čísla do 20, porovnávání, sčítání a 
odčítání 

• Početní hry  - řetězce - hadi 

• Slovní úlohy a jejich obměny – 
nákupy 

• Pracovní listy v příloze – sloupečky, 
trénování rychlého počítání 

• Geometrické tvary 
                                                                                                                                                                                                                   
ŽP  2. díl – str. 51 - 53 
 uč str.   51 - 53 

Stále procvičujeme číselnou řadu do 20, 
tam a zpět. 

     

     Člověk a jeho svět 
 

• Opakování – orientace 

v čase, Učebnice str. 61 

• Místo, kde žijeme Uč. str 62 

Anglický jazyk 
 

• Učebnice str. 52 – I wash my hands,  
str. 53 – It´s cold/warm/hot 
PS – str. 45 - 46  



 

Výtvarná výchova 
 

Téma: Jarní slunce – barevná kresba 
 

 

Pracovní činnosti 
 

 Skládání z papíru – origami páv 

 
- Budeme potřebovat barevné papíry 

a fixy. 
 
 
                 
 
 

Poznámky:  
Hlavně, prosím, dejte do pořádku penál, ostrouhejte pastelky a tužky.  
 

• Pokud se vám bude zdát, že děti mají učiva málo a hravě ho zvládají, pak čtěte již 
svou domácí knížku, opisujte věty třeba ze Slabikáře, trénujte diktát písmen, slov a 
už i lehkých vět, a hlavně trénujte diktát příkladů do 20. 

• Trénujte učivo v odkazech. Děti mohou pracovat samostatně, kontrolu provádí 

počítač 😊   

•  
Odkazy na procvičování učiva: 
Odčítání do 20 
  
Odčítání do 20 
 
+ a – do 20 
  

 
Matematika hrou  
 
Početní pyramidy 
 
Rozklady čísel 
 
 

 
Už se na vás těším, děti. Doufám, že se v pondělí setkáme ve škole opět v plném počtu!!!  

Jarka Hozmanová  

 

http://krokotak.com/2021/05/peacock-origami/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/puzzle-pohadky-2/pocitame.html
https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/minusdo20_2.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm
http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/odcitani-do-20-bez-prechodu-pres-10
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-2/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/kvetinarstvi/priklady1.html

