
 

1. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN  18. 5. – 22. 5. 2020 

JMÉNO:  33. 

 

Český jazyk Milé děti, je před námi poslední týden před otevřením školy. Už se na Vás moc 
těšíme. Kdo nebude moci chodit do školy, bude se i nadále učit „na dálku“. 
Připravte si do tašky všechny úkoly, které jste vypracovaly a vezměte je s sebou 
do školy. Společně je projdeme a popovídáme si o nich. 
 
Procvičování techniky čtení, čtení s porozuměním 

1. Čítanka str. 106 – Jak pejsek nakupoval – dílna čtení zde 
                             str. 107 – Čtyři kapsy – básnička 
                                 Úkol: Podtrhni v textu pejsky v jednotlivých kapsách. 
 

2. Soustřeď se na čtení svojí knihy.  
 

3. Písanka č. 4 – str. 1,2,3 – nová velká písmenka – B,R,Ř 
Zkuste si procvičit písmenka a slova, která již znáte. Poproste maminku, 
ať vám připraví krátký diktát. 

 

Matematika Procvičujeme sčítání a odčítání do 20 
1. Počítáme do 20 – str. 31 – vypočítej příklady  

                                 str. 32 – rozkládej čísla 
                                 str. 35 – malované úlohy – nákupy 
 

Prvouka Ahoj děti, dnes prozkoumáte, co lidé umí. Úkoly naleznete na straně 68. 
Jestlipak z vás někdo ví, z čeho se věci vyrábí? Věřím, že do vět správně doplníte 
vynechaná slova. 
V druhém úkolu se zamyslete a povídejte: S čím pomáháš doma mámě nebo 
tátovi? Co při úklidu nebo opravách používáte?  A teď se podívejte na stranu 69, 
jaké pomocníky si lidé vyrobili, vystřihněte obrázky z kraje stránky a vlepte je 
k názvům činností.  
 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/DILNA_CTENI_1_ROCNIK_14_5.docx


 
Anglický jazyk Učebnice str. 55 – poslechni si písničku a zpívej si, text písničky máte v této 

učebnici na str.71  
Poslech: zde 
Pracovní sešit str.47 – spoj obrázky, které k sobě patří. Zopakuj si věty: Wash 
your face. (Umyj si svou tvář). Wash your hands. (ruce) Brush your 
hair.(Vykartáčuj  si vlasy.)Dry your hair. (Usuš si vlasy.) 
 
Procvičovat si slovíčka a hrát si s angličtinou můžeš online: 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. Na stránkách školy jsou velmi důležité informace k otevření školy 25. 5. 2020. Prosím, 
pozorně si je přečtěte. Nezapomeňte poslat či přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku do 
školy nejpozději 18. 5.2020 a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení -  25.5., přinesou děti 
v den nástupu do školy. Děkuji. 

2. S nástupem do školy žádáme žáky o vrácení vypůjčených knížek ze školní knihovny. 

  

  

  

Třídní učitelka:     Věra Burianová        Podpis rodičů: 

 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/audio/AJ1sing.m4a
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso

