
Týdenní plán pro 1. třídu                Týden 43. 

Podpis rodičů: _______________________________________________ 

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

ČJ: Čtení: Slabikář do str. 128. Kniha: Záhada školní půdy. Čtení slov a vět s 

porozuměním. Rozvoj čtenářské gramotnosti. Naše první čtení: V království čtenářů. 
Ukončení četby ze Slabikáře. 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. 16/ malé g, velké Y, G, psaní jmen, slabik, slov a vět. Psaní vzkazů. Dokončování 
vět.  

 
 

 

MA: Číslo, číslice 19, 20. Numerace do 20. Sčítání a odčítání do 20. Čísla do 20. 

Rozklady čísel 19, 20. Desítky a jednotky. PS 3 do str. 41. 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. 
18/ Počítáme v druhé desítce (do 20). Geometrie: Základní geometrické tvary (počet 
stejných tvarů, barvy, velikosti) a tělesa (koule, válec, hranol, krychle, kužel, jehlan). Plánky 
záhonů apod. 

  

PRV: Léto, Les v létě: procvičení. Prázdniny. Opakování. PS do str. 80.    

AJ: 5 Food. Opakování slov a vět z lekce 5. TEST 5. Numbers. UČ str. 50-

51. Opakování v PS str. 47-48.  

  



Pondělí 20.6. Úterý 21.6. Středa 22.6. Čtvrtek 23.6. Pátek 24.6. 

Doma: ČJ čtu si ze své 

knihy (střídavě: hlasitě i 
tichým čtením). 
Písanka 4 str. 12/ napíšu 
zbývající 3 řádky (Yvona, 
U, Y, V, Uršula, Véna). 
 
 

 
  

Projekt: Praha. 

 

Doma: ČJ čtu si ze své 

knihy (střídavě: hlasitě i 
tichým čtením).  
Písanka 4 str. 13/ napíšu 
zbývající 4 řádky (doga, 
lego, Igor, glóbus). 
MA Minutovky 3 str. 17/ 
pracuji podle pokynů dole. 
 
 
 

Projekt: Praha. 

 

Dnes si přinesu do 

školy knihu: Záhada 

školní půdy. 

Slabikář již nenosím! 

 

Doma: ČJ čtu si ze své 

knihy (střídavě: hlasitě i 
tichým čtením).  
Písanka 4 str. 14/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Gita, 
Gábina, Gerda, Gusta). 

  

Doma: AJ opakuji si 

slova a věty, které jsem 
se naučil/a v 1. třídě. 
Používám při vhodných 
situacích (dovolená v 
zahraničí, setkání s 
cizinci apod.). 
 

ČJ Slabikář čtu si ze své 
knihy (střídavě: hlasitě i 
tichým čtením). 
Písanka 4 str. 15/ napíšu 
zbývající 4 řádky (Magda, 
Agáta, groš, gong, 
gumáky, garáž). 
MA Minutovky 3 str. 18/ 
pracuji podle pokynů dole. 
 

Doma: ČJ čtu si ze své 
knihy (střídavě: hlasitě i 
tichým čtením).  
Písanka 4 str. 16/ dopíšu 
4 řádky (žirafa, gazela, 
Afrika, fotograf). 
 

 
  

 


