
 

Týdenní plán 22. 2. - 26. 2. 2021 
Učivo

do Pč budou děti potřebovat výhledově krabici od bot, není třeba se tím stresovat tento 
týden, zkrátka až budete moct, pošlete, děkuji 

Český jazyk Vyvození písmen C, Č 
Bezpečná znalost probraných písmen. 
Děti by měly umět bezpečně přečíst víceslabičná slova s otevřenou slabikou, nyní 
probíhá výcvik čtení slov se shlukem souhlásek (např. bledule, krása, krátký). 
Grafická podoba věty (počateční písmeno, konec věty). 
Čtení slov se shlukem souhlásek na začátku i uvnitř slova 
Hledání správné pozice probraných písmen a slabik ve slovech 
Syntéza písmen ve slovo, analýza písmen ve slově 
Slabiky krátké, dlouhé (podle délky samohlásek) 
Jednotné, množné číslo 
Významová stránka věty, věta pravdivá, nepravdivá 
Tvoření vět, průprava k rozpoznání sloves 
Průprava k rozpoznání podstatných jmen (hledání osob, zvířat, věcí) 
Hranice slov ve větě,  
Slova nadřazená, podřazená. Slova zdrobnělá. 
Věty oznamovací, tázací a rozkazovací 
Význam značek v textu (uvozovky, otazník, vykřičník, tečka, dvojtečka, význam čárky 
ve větě). 
Každou středu diktát jen probraných tvarů písmen, slov a vět (jen z Písanky!)

Matematika Počítání do 17 
Čtení číslic 1 - 17 
Sčítání a odčítání do 17, pamětné (umožnění počítání na prstech) 
Číselná řada vzestupná a sestupná 
Parkety, Neposedové, krokování, Sousedé 
Hadi (krokování) 
Součtové trojúhelníky 
Řešení jednoduchých slovních úloh (o více, o méně) 
Malé pětiminutovky ze sčítání a odčítání do 17 a z porovnávání čísel

 Prvouka Jarní rostliny 
Stavba těla kvetoucích rostlin 
Rozpoznání sedmikrásky, petrklíče, sněženek, krokusu

Angličtina 2. lekce, hračky  
letadlo, vlak, panenka, autíčko, kytara, bubínek 
Číslice 1 - 10 



Domácí úkoly: Abecední kniha, obrázky začínající hláskami C, Č 
Čtení slov, vět, čtení vět se správnou větnou intonací (intonace klesavá u vět 
oznamovacích, stoupavá u tázacích, otázky typu ano - ne) 
Písanka č. 2 (domácí), snaha o úhledný písemný projev. 
Příklady, nerovnosti 
Domácí procvičování sčítání a odčítání do 17 
Vytvoření vlastní slovní úlohy, její prezentace před třídou, spolužáci ji řeší. 
Znalost slovíček: a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil case a číslic do 10, a 
train, a drum, a plane, a doll, a car, a guitar 


