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1. A 

 

1. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 19. 10. – 23. 10. 
 

Třídní učitel:   Mgr. Jana Dzubáková,   skoladzubakova@seznam.cz ,   tel. 607 691 791  

Sdělení třídního učitele: 

Vážení rodiče, 

toto je 1. týdenní plán – jednotný pro celou naší školu. Rodičům, kteří mají email. adresu, pošlu TP 

rovnou tam, ostatní mohou najít na www.zsjavornik.cz – distanční výuka. ( kdo si bude chtít nechat 

vytisknout, může ve škole, denně od 8:00- 14:00). Protože v tomto 1.TP nejsou žádné přílohy nutné 

k vytisknutí, nemusíte si TP tisknout, stačí si ho přečíst, podívat se, na kterých stránkách máte 

pracovat. Spoustu prac. listů jsem již poslala po dětech 13.10. + kobereček s písmenky. Vím, že asi 

někteří rodiče musí chodit do práce ( nemám však přehled kteří), někdo si možná vzal dovolenou, 

někdo má ošetřovné, jsou jistě rodiče, kteří mají i více dětí na 1. stupni – u těchto dětí se pomoc 

vyžaduje na 100%. Prosím však, zkuste udělat všechna zadaná cvičení, pokud některému nebudete 

rozumět, zavolejte, napište email, mám i messenger. Nebudu hodnotit známkou, ale můžu ( pokud 

nebude nic udělané) přihlédnout k hodnocení za 1.čtvrtletí. Nechci tím strašit, ani děsit, ale z jara 

mám zkušenosti, že se někteří opravdu nepředřeli, ale nemohla jsem s tím nic dělat. Což bylo vůči 

těm poctivým, nespravedlivé.  

Uvítám vaší zpětnou vazbu, jak Vám to jde, můžete mi poslat fotečku vždy z poslední stánky zadané 

v daném prac. sešitě ( Abeceda, písanka, matematika, prvouka ), přes email, messenger ( Jana 

Dzubáková). 

Pokud vše zdárně vyjde, uvidíme se s dětmi 2. listopadu- s sebou kobereček a všechny 4 prac.listy 

Na týden od 26.- 30. 10. se nebude chystat TP, ale určitě doporučuji procvičovat učivo. popřípadě 

dodělat to, co jste nestihli viz.TP 1. Pošlu Vám i odkazy na web. stránky, z kterých si můžete sami 

něco stáhnout, vytisknout nebo dejte vědět a já vám něco navíc přepošlu ( nějaký prac.list ). 

 

Odkazy: https://www.vesela-chaloupka.cz   (k vytisknutí) 

                https://www.detskestranky.cz         ( k vytisknutí) 

                https://www.i-creative.cz        ( nápady na vtvoření) 

                www.onlinecviceni.cz  

                 www.skolakov.eu 

                  www.pripravy.estranky.cz 

                 www.gramar.in     www.matika.in    www.zlatka.in  
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Český jazyk:    

Nové písmeno S, s všechny podoby, poznat tiskací i psací + slabiky se S- SA, Sa, SE, Se, …… 

Abeceda: s. 34-37- dle zadání dole, čtěte, prosím pozorně 

- v básničce podtrhnout všechna malá s  (modře), kdo bude chtít-zpaměti se naučit 

- vymýšlejte slova začínající na S ( např. slon, salám, slepice, sýr, sova, stan, síto, sůl,….. 

- slova si vytleskejte podle slabiky, můžete se zeptat, zda je ve slově dlouhá slabika např. ve 

slově salám ( . _ )  

- pracujte, prosím, s koberečkem, využijte toho prac. listu se S ke čtení, klidně mohou 

písmenka kroužkovat, dle vašeho uvážení. Zkoušejte i skládat slabiky, jed. slova- pro některé 

to bude těžké, zkuste.  

- hledejte obrázky začínající na hlásku S ( děti samy stříhají), mohou kreslit obrázky 

- čtěte a stále opakujte všechna písmena dosud naučená ( M m, A, a, L l, E,e + S s)- nechte je 

kreslit, hledat v textech, nadpisech, knížkách. Mohou písmena tvořit- plastelína, alobal, 

šňůrka, špejle, párátka, ale třeba i velké S můžete vytvořit z vystříhaných písmen S,s -

z časopisů, novin ( taková koláž)- pokud děti donesou do školy, ocením velkou 

jedničkou a a pochvalou 

-  

Písanka- dodělávejte tu oranžovou, velkou 1+ zkuste už v té malé fialové 2 ( prosím obalit) s. 2-5, 

nespěchejte, ostrouhaná tužka, správné držení tužka a sezení- dohled a trošku si sešit naklonit, 

dodržovat ty modré linky. 

Komu to psaní moc nejde: trénujte i na volný papír, nechte děti ty tvary obtahovat- vždy ty správně 

předepsané, na mazací tabulce, možná máte doma tabuli? 

 

Anglický jazyk:   Mgr. Dáša Petřeková 

Žádná práce momentálně, obě 1.třídy  

 

Matematika:  

PS: s. 28- 31, obalit, prosím, malý sešitek-surikaty 

Psaní číslice 5- viz. prac.list, již dostali 13.10. 

Číselná řada 1-5 ( můžete si vytvořit kartičky 1-5 a skládat nebo napsat na vršky od PET lahví 

fixou….fantazii se meze nekladou), ptát se dětí: Které číslo je hned za 4? Které číslo je hned před 2? 

a další podobné otázky 

Sčítání do 5 (také jsem poslala prac. list- barevné počítání) + když budete chtít, mohou si děti 

vytvořit kartičky na procvičování sčítání a odčítání. Návod: kartičky z tvrdého papíru 4x4 cm, 
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z jedné strany je příklad, výsledek na druhé straně. Dítě přečte příklad, vypočítá, teprve pak si 

kartičku otočí a udělá samo kontrolu počítání. Pokud zvládne, dá si na hromádku zvládnutých, 

pokud ne, dá na druhou stranu a pak se k takovým kartičkám vrátí a ještě trénuje. 

Jinak chce to názor: prsty, fazole, penízky, lentilky, počítadlo, pastelky, hračky, ovoce ( co dům dá) 

Slovní úlohy viz. s.31/ 1- znázornění dělejte pomocí koleček, můžete barevně: 2 červené čepice = 2 

červená kolečka  + 3 zelené čepice= 3 zelená kolečka,…….tvořte si i vlastní, např. Honzík dostal 3 

jablíčka, jedno snědl. Kolik mu zbylo? 

Číselná osa- papírové máme ve škole 

Procvičujte i porovnávání čísel, psaní znamének. 

Zahrejte si s dětmi hru: Člověče, nezlob se! ( pokud Vám tedy zbyde ještě nějaká energie) 

 

ČJS- prvouka: 

PS: s.18-21 

Podzim, ovoce, zelenina- rozlišit ovoce, zeleninu. Ti, co mají vlastní zahrádku, tak to je bezva. 

Určitě děti i pomáhaly i se sklizní na zahrádce, ale i velký výběr zeleniny, ovoce je viz. např 

Kaufland- jako poznávačka druhů taky dobrý. Obrázky viz. letáky. 

Trochu i rozlišovat, co roste u nás, v našich podmínkách a co jinde. 

Pexeso rozstříhat ( zároveň ČSP,VV), uložit do dopisní obálky nebo vytvořit viz. návod vzadu. 

Můžete hned i řešit, jakou hlásku slyšíš ve slově rybíz? (R) Která zelenina začíná na c ( cibule) nebo 

je to ovoce, začíná na P, končí na Č a skládá se z 8 písmen, co je to ? ( pomeranč) 

Můžete společně s dětmi vytvořit ovocný nebo zeleninový salát nebo ovocný špíz ( na špejli střídat- 

hrozno, kousek jablíčka, banán, mandarinka a hned mají děti co dělat a ještě máte zdravou svačinku- 

můžete poslat foto, budu se těšit) 

Moc jsme nestihly procvičit ty stromy a jejich plody, mají u sebe ten barevný prac.list se stromy, 

zkuste se trochu na to podívat a alespoň poznat: lípu, javor, dub, buk, jírovec a jejich plody. 

Samozřejmě poznávačka v parku, lese by byla lepší.  

 

VV, ČSP: 

Když budou děti chtít, tak určitě budu ráda, když nakreslí, namalují nebo vybarví pěkný obrázek na 

téma : PODZIM a donesou do školy, uděláme si výstavku a ocením jedničkou 

Prosím, nasbírejte pár listů, různé velikosti a vylisujte. Budou se nám hodit v listopadu. Děkuji. 
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TV: 

Každý pohyb venku jenom dobře. Nenechejte je sedět u mobilů, tabletů, ……. 

Doma mohou cvičit, trénovat točení kruhem, házet si míčkem, dělat dřepy, hezké tanečky a cvičení 

najdete na youtube. Nejlepší je však polítat venku, na čerstvém vzduchu, jízda kole. 

 

Přeji pevné nervy, hodně trpělivosti, motivujte své děti, chvalte 

je a pevně věřím, že se s dětmi 2. listopadu opět uvidím. 

 

Hlavně zdraví.                                      Tř. učitelka J.Dzubáková 

 

 

 

 


