
Týdenní plán pro 1. třídu                 Týden 37. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

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

ČJ: Čtení: Slabikář do str. 103. 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. 30/ malé č, ž, velké B, 
Ž, psaní slabik, slov a vět. Psaní vzkazů. 

 

 

MA: Numerace do 10 (20). Sčítání a odčítání do 10. Čísla 11-20, desítky a jednotky. 

PS 3 str. 5 a str. 9, 10. 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. Dokončení Minutovek 2. Minutovky 3 do str. 1/ Sčítání a 
odčítání v první desítce. Geometrie: Základní geometrické tvary (počet stejných tvarů, 
barvy, velikosti). 

  

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

AJ: Hodina nebude. 
  



Pondělí 9.5. Úterý 10.5. Středa 11.5. Čtvrtek 12.5. Pátek 13.5. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ 

NA ČTENÁŘE 

 
Doma: ČJ Slabikář str. 

100/ trénuji čtení textu: 
Neděle. 

Poprosím rodiče, aby 
vyplnili přihlášku na školní 
výlet do Hrusic. 580 Kč 
přinesu nejpozději do 
pátku 13.5. pí. učitelce. 

  

Dnes si přinesu 

masku!  

Budeme hrát pohádku 
O budce v převlečení! 
 
Přinesu vyplněnou 
přihlášku na výlet do 
Hrusic. 

 

Doma: ČJ Slabikář str. 

101/ trénuji čtení textu: 
Klubíčko dobrého 
chování. 
Písanka 3 str. 28/ napíšu 
zbývající 4 řádky (ča, čaj, 
léčí, čáp). 
MA Minutovky 3 str. 1/ 
pracuji podle pokynů 
dole.  

Přinesu si do školy 

svoji oblíbenou 

knížku! 

Doma: ČJ Čtu ze své 

oblíbené knížky. 
Písanka 3 str. 29/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Česko, 
čočka, kočka, Čenda je z 
Čáslavi.). 
 
 
 
   

  

PROJEKTOVÝ DEN: 
Třídění odpadu  
Přinesu si jen penál, ŽK, 
svačinu a pití. 
Oblečení a obuv volím 
sportovní (pracovní). 

 
Do 10:00 hod. aktivity 
ve škole, po 10:00 hod. 
pobyt venku (Hřbitov 
odpadů. Hmyzí 
domeček.). 

Doma: ČJ Slabikář str. 
103/ trénuji čtení textu: Jak 
liška napálila medvídky. 
Písanka 3 str. 30/ dopíšu 4 
řádky (žo, růžová, žížala, 
b, č, k). 
 
Poslední den, kdy rodiče 
mohou uhradit 580 Kč na 
školní výlet do Hrusic za 
kocourem Mikešem!  
Info v ŽK a na přihlášce! 
 

 

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

 


