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PONDĚLÍ ČJ  opakování – společně                        rozdělení hlásek  

PS s. 39                                                                                                 dvojhlásky   

 PC, tablet, Logiko              procvičování  

M HRA Číselný trojúhelník – společně                                                    procvičování  

HRA Na kovboje – ve dvojici                                                               procvičování  

PS s. 20                                                                      + a – do 100 bez přechodu 10  

PČ  výroba didaktických pomůcek na schodiště                            manuální práce  papír, nůžky, 

izolepa, pastelky, 

fixy 

VV  vystřihování vloček                                                                   nácvik stříhání bílý papír, nůžky 

ÚTERÝ ČJ HRA Kroužek, čárka, krátké u – společně                                             psaní u, ú, ů               

  diktát                                                                                             psaní u, ú, ů  

UČ s. 46/2,3 – společně                                                            slabikotvorné r, l, m  

PS s. 40                                                                                    slabikotvorné r, l, m  

M HRA Kolik desítek – společně                                                              procvičování             

HRA  Na kovboje – ve dvojici                                                               procvičování   

PS s. 21                                                                      + a – do 100 bez přechodu 10  

PRV UČ s. 32-35                                                        zvířata v zimě, zimní zahrada, svátky  

PS s. 20 – ve dvojici                                                                                    zima  

PRV PS s. 21 – ve dvojici                                                                                    zima   

POKUS Voda a led                                                                                 vlastnosti vody kelímky, PET 

lahev, sůl, injekční 

stříkačka 

STŘEDA ČJ HRA Oběšenec – společně                                                          slabikotvorné r, l, m           

UČ s. 36/4 – společně                                                               slabikotvorné r, l, m  

PS s. 41      slabikotvorné r, l, m  

M HRA Vlajky                                                           logické a kombinatorické uvažování papír, rýsovací 

potřeby 

HRA Na kovboje – společně                                                                 procvičování   

PS s.22/4, 7, 8 – společně                                          + a – do 100 bez přechodu 10  

PS s. 22/1,2, 6                                                            + a – do 100 bez přechodu 10  



ČT UČ s. 45/6                                                                                       sloh – pozdravy   

ČÍT s. 77/Popletené pohádky, Pohádkové hádanky – spol.      čtení s porozuměním  

ČÍT s. 69-78 (2 delší/4 kratší články)                                       čtení s porozuměním  

ČT  rébusy – společně                                                              čtení s porozuměním  

PÍS s. 28                                                                                                           I, J  

PL Titulní strana                                                                     čtení s porozuměním  

ČTVRTEK 

 
ČJ PS s. 42                                                     souhrnné opakování – slabiky, samohlásky  

 PC, tablet, Logiko, Dipo                                                              procvičování  

M  pětiminutovka                                                       + a – do 100 bez přechodu 10  

HRA Na kovboje                                                                                   procvičování  

 s. 23/6 - společně                                                  + a – do 100 bez přechodu 10  

PS s. 23/1,  2, 3, 5                                                      + a – do 100 bez přechodu 10  

HV  píseň Chumelí se chumelí                                     zpěv s hudebním doprovodem      Orffovy nástroje 

 nauka – délky not a pomlk                    druhy not a pomlk  

TV  sportovní hry                                                                           vybíjená, florbal  

AJ  členové  rodiny                                                                                 my family  

PÁTEK ČJ HRA Rozděl hlásky – společně dělení hlásek                                      dělení hlásek kartičky s 

hláskami 

PS s. 43                                                                                             dělení hlásek  

 PC, tablet, Logiko              procvičování  

M HRA Zašifrované obrázky – společně          rozvoj tvořivosti a technických dovedností    

PS s. 24 – modelování                                                                               přímka modelína, špejle 

 PS s. 25 – rýsování                                                                                    přímka  

TV  netradiční pohybové hry                                      kooperace, obratnost, rychlost staré noviny 

EV  Ferda už v tom zase lítá – čtení na pokračování               emoce, prosociálnost  

 


