
Týdenní plán pro 1. třídu                 Týden 36. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

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

ČJ: Čtení: Slabikář do str. 99. Slabiky mě.  Čtení slabik, 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. 26/ malé b, psaní 
slabik, slov, vět a opakování známých písmen. Psaní krátkých vzkazů. 

 

 

MA: Numerace do 10. Sčítání a odčítání do 10. Čísla 11-15, desítky a jednotky. PS 2 

dokončení (některé úlohy vynecháme). PS 3 str. 3 a str. 8. 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 str. 29/ 
Počítáme do 9, 10. Geometrie: Základní geometrické tvary (počet stejných tvarů, barvy, 
velikosti). 

  

PRV: Zvířata na statku. Procvičení. Do str. 65.   

AJ: 4 Family- dokončení lekce. Opakování poslechu: The Toys 2/ Listen to 

the story. UČ str. 38-39. PS str. 34-35/ Find, count and write the number. Look 
and circle. Find, match and say. Find and circle 5 differences. PS str. 47/ 
obrázkový slovníček. 

  



Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. 

Doma: ČJ Slabikář str. 

95/ trénuji čtení slov a vět 
se slabikami bě, pě, vě. 
Učím se zpaměti básničku 
pro maminku (viz ofocený 
papír). 
 

 
  

Doma: ČJ Slabikář str. 

96/ trénuji čtení textů 
Bělásek, Květa běhá s 
Bětou.  
Písanka 3 str. 24/ napíšu 
první 4 řádky (rak, drak, 
mrak, rám). 
MA Minutovky str. 28/ 
pracuji podle pokynů dole.  
 

Doma: ČJ Slabikář str. 

97/ trénuji čtení slov a 
vět se slabikou mě. 
ČJ Vypracuji ofocený PL 
(slabiky dě, tě, ně, di, ti, 
ni, dy, ty, ny). 
 
 
   

  

Doma: AJ opakuji si 
slovní zásobu z lekcí 1-4, 
poslouchám známé 
písničky. 
MA Minutovky str. 29/ 
pracuji podle pokynů dole. 
ČJ Slabikář str. 98/ 

trénuji čtení textu: 

Pasování na čtenáře.  

Písanka 3 str. 25/ dopíšu 

4 řádky (basa, bo, boty, 

by).  

Doma: ČJ Slabikář str. 
99/ trénuji čtení s 
porozuměním: V království 
čtenářů. 
Písanka 3 str. 26/ dopíšu 
4 řádky (duben, boby, 
duby, r, h, c). 
 

 

Pozor! Vyrobenou masku, kostým (popřípadě nalíčení) pro dramatizaci pohádky      
O budce budu potřebovat až v úterý 10. 5.  

 


