
Týdenní plán pro 1. třídu                 Týden 41. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

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

ČJ: Čtení: Slabikář do str. 122. 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. Psaní: 
Správné sezení u psaní, držení pera, posun ruky, uvolňovací cvičení mezi psaním. Diktáty 
písmen, slabik a slov. Písanka 4 do str. 7/ malé ch, velké Ch, D, psaní jmen, slabik, slov 
a vět. Psaní vzkazů. Dokončování vět.  

 
 

 

MA: Číslo, číslice 16. Numerace do 16. Sčítání a odčítání do 16. Čísla do 16. 

Rozklady do 16. Desítky a jednotky. PS 3 do str. 30. 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. 13/ Počítáme v druhé desítce (do 15). Geometrie: Základní geometrické tvary (počet 
stejných tvarů, barvy, velikosti) a tělesa (koule, válec, hranol, krychle). 

  

PRV: Preventivní program: Veselé zoubky.   

AJ: 5 Food. Opakování slov: peaches, melons, olives, oranges, seed, plant, 

flower, fruit, bag, ball, chicken. Opakování vět: I like apples. I don’t like cakes. 
UČ str. 45-47/ How fruit grows. Let’s explore Britain! PS str. 40-41. 

  



Pondělí 6.6. Úterý 7.6. Středa 8.6. Čtvrtek 9.6. Pátek 10.6. 

Od 8:00 hod. 

fotografování tříd. 

 

Začínáme s malým 

projektem o Praze. 

 

Doma: ČJ Slabikář str. 

117-118/ opakuji čtení 
textů: Kouzelný džbán, 
Jak přechytračila 
loupežníka Buráska.  
 
Čtu z knihy (po celý 
týden) Záhada školní 
půdy nebo ze své další 
knihy. 
 
 

 
  

Doma: ČJ Slabikář str. 

119/ trénuji čtení textu: 
Teta to plete. 
MA Minutovky 3 str. 12/ 
pracuji podle pokynů dole. 
Písanka 4 str. 4/ napíšu 
zbývající 4 řádky (mech, 
věty: Máma peče buchty. 
Táta chytá mouchu. 
Jáchym je rychlý.). 
 
 

Doma: ČJ Slabikář str. 

120/ trénuji čtení textu: 
Bubáček jede. 
Písanka 4 str. 5/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Chodov, 
blecha, hroch, kachna). 

  

Doma: AJ opakuji si 

slova z 5. lekce: peaches, 

melons, olives, oranges, seed, 
plant, flower, fruit, bananas, 
apples, cakes, tomatoes, 
sausages, pears, bag, ball, 
chicken. Věty: Wash your 
hands. Eat an apple. I like 
(apples). I don’t like (cakes). 
 

ČJ Slabikář str. 121/ 
trénuji čtení textu: Krátká 
povídka o dlouhých uších. 
Písanka 4 str. 6/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Dan, 
Dana, David, Dáša). 
MA Minutovky 3 str. 13/ 
pracuji podle pokynů dole. 
 

PRV/ Preventivní 
program: Veselé 
zoubky. 

 
Doma: ČJ Slabikář str. 
122/ trénuji čtení textu: 
Záhada. 
Písanka 4 str. 7/ dopíšu 4 
řádky (vrba, Petr, krtek, 
srna).  
 
 
 

 

 

 


