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1. A 

 

9. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

na týden od 6.4. – 9.4. 2021 
 

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

Sdělení třídního učitele: 

Milí žáci a rodiče, 

Všechny Vás srdečně zdravím. Přichází nový, již dubnový týden. Možná pro nás, poslední distanční týden. 

Prosím rodiče, jelikož se uvažuje, že 12. dubna by mohly děti nastoupit do školy, začněte se na to 

připravovat- respirátory. Sledujte www.stránky naší školy, častěji mé emaily. Informace se budu snažit 

včas poskytnout.      

Doufám, že se Vám a hlavně dětem líbila procházka za pokladem. Mám spoustu pěkných fotek i pěkných 

zpětných informací. Děkuji.                                                                                  Třídní učitelka 

Rozvrh online hodin: 

 ÚT 6.4. – AJ, připojení přes UČEBNU, od 8:45 – 9:30, s paní učitelkou Petřekovou. 

ST, ČT, PÁ- připojení přes UČEBNU, od 8:45 – 9:30, s třídní učitelkou 

PS: Doneste mi opět, prosím, do školy ŽK a vyzvedněte si sešity. 

 

Sdělení vedení školy: 

Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. Návrat se prozatím 

týká dětí 1. stupně, a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční podobě výuky střídají celé třídy). Jestli 

se tento návrat opravdu uskuteční, se rozhodne teprve v následujícím týdnu, na základě jednání Vlády ČR 

(pravděpodobně v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také informace od svých 

třídních učitelů. Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se budeme moci opřít, organizaci 

zveřejníme. 

                                                                                                  Děkujeme za pochopení a součinnost 

mailto:skoladzubakova@seznam.cz
http://www.stránky/
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Český jazyk:  
Tento týden budeme pokračovat v novém písmenku, a to C,c, v psaní budeme pokračovat z – slova, věty, 

opis, přepis. Zkusíme diktát písmen, slov- budeme psát do písanky vzadu s. 36. / online/ 

Ti, co s námi nepracují online, zkuste dětem nadiktovat psací písmena všechna probraná + jednoduchá 

slova: 

Umíme: psací M, m, A, a, l, e, S, s, O, o, P, p, U, u, I, i, J, j, y, t, N, n, V, v, z, d, k, Š, š ,r + jed. slova 

z daných písmen. 

 

 Slabikář :  s. 60 – 63  

 Písanka: s, 4-8  

 Písanka s. 36 – diktát všech probraných psacích písmen 

 Slabikář: s. 132-133 – přehled všech tvarů písmen- procvičuj, opakuj 

 Příloha ČJ: zkus pracovat samostatně 

 

 

 Příloha ČJ: Cirkus- dobrovolné / najdi slova, která patří k cirkusu a jsou na 

obrázku, vybarvi čtvereček před slovem + obrázek, patřící ke slovu/ 

 

Nutné denně číst se záložkou, ukazovat si prstem, procvičovat i již probraná písmenka. 

_____________________________________________________________________________________ 

Matematika: 
 

Budeme pokračovat ve sčítání, odčítání do 20, ale přibudou nové příklady na sčítání typu 14 + 3. apod. 

 

 Matematika- pracovní sešit:  s. 37- 39  

 Příloha: opakování 

____________________________________________________________________________________ 

ČJS: 
 

Jaro, jarní měsíce, jarní oblečení, jarní květiny. 

 

 ČJS- pracovní sešit- s.53, 55 

____________________________________________________________________________________ 

AJ:  Anglický jazyk, Mgr. Dagmar Petřeková   skolapetrekova@seznam.cz,    tel. 720 159 096  

Vážení rodiče, milé děti, 

všechny Vás moc zdravím a posílám povelikonoční týdenní plán. Podíváme se v něm na novou slovní 

zásobu, která se bude týkat narozenin. Naučíme se písničku a zahrajeme si hru. 

Na on-line hodině budete potřebovat: 

 Pouzdro s vybavením pera, tužky a ostrouhaných pastelek 

 Pracovní list z přílohy 

 

Mějte se krásně, děti, a v úterý se na Vás budu moc těšit. Vaše paní učitelka angličtiny  

 

mailto:skolapetrekova@seznam.cz
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Úkoly k odeslání a hodnocení: / poslat během pátku 9.4. / Dobrovolné: ČJ: cirkus + fotečky 

Video čtení:  Slabikář s. 58/ 2  + s. 61/2 – sloupečky, PROSÍM, obě videa posílejte, děkuji. 

Písanka: s. 8- opis slov 

M- příloha 

ČJ- příloha 

ČJS- s. 53 

 

____________________________________________________________________________________ 

Plán práce:  6.dubna- 9.dubna  / práce online/ 

Úterý 6.4.-  AJ- s P. Petřekovou 

Další práce dopoledne: příloha ČJ, dále pokračujte v písance, min. 1 strana + příloha M 

Středa 7.4. -  M- 2. díl : s. 37, nové typy příkladů 

                       Slabikář s. 60 + s. 61/ 1,2 

                       Písanka- dle potřeby ukážu, nutné připomenout 

Další práce dopoledne: procvičování čtení slov s novým písmenkem c, vymýšlet samostatně slova na C 

                                      další stránka v písance 

Čtvrtek 8.4. -  M-2.díl: s. 38  

                         Slabikář s. 61, 62 

Další práce dopoledne: dokončit cvičení ze Slabikáře, M. Číst ve Slabikáři. Práce v písance. Dobrovolný 

úkol? 

 

Pátek 9.4. -  M- 2.díl: s. 39 

                     Slabikář : s. 63 

                     Dle času: zkusíme diktát písmen 

                     ČJS- jarní květiny, části rostli viz. s. 55 

Další práce dopoledne: dodělávky, Číst. 
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Příloha M:       Jméno žáka:___________________________________ 

 

1. Daná čísla seřaď a napiš od nejmenšího po největší: 

 

11, 2, 14, 9, 20, 5, 17, 6, 12, 7, 15, 0, 19 

 

 

 

2. Piš výsledky:  

 

 5+10 = ___                 10+8 =___                 10+3 =___ 

20-10 = ___                 19- 9 = ___               15-10 =___ 

  6 +3 = ___                   4+ 6= ___                 5+ 2 =___ 

 7 +10 =___                  10+2= ___               10+ 7 =___ 

15 - 5 = ___                  11- 1= ___              16- 10 =___ 

 
3. Vytvoř z daných čísel 2 příklady na sčítání, 2 na odčítání: / vzor na s. 33- M-2.díl/ 

 

10, 7, 17                                                  12, 10, 2 

_______________                             _______________ 

_______________                             _______________ 

_______________                             _______________ 

_______________                             _______________ 

 

4. Pepa si vykoledoval 10 červených, 5 zelených a 3 žlutá 

vajíčka. Kolik si jich vykoledoval celkem? 
 

V:   _______________________________________ 

 

O: Celkem si vykoledoval ______ vajíček. 
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Příloha ČJ :         Jméno žáka:_______________________________ 

/ Prosím, nechte děti pracovat co nejvíce samostatně, čtěte jim zadání, ať si trápí trochu hlavičky, 

doma mají na to dost času / 

1. Z daných písmen poskládej a napiš tiskacím písmem slovo ( budou to jarní kytky): 

Nápověda, ČJS s. 55 

 

CRSNIA     __________________ 

DBLUELE __________________ 

PUTIÁLN  __________________ 

KAIOVL    __________________ 

VSENKPROA__________________ 

 
2. Přečti si slova a škrtni 2 slova, které do řady nepatří: / dítě pracuje samo/: 

  

Kuba, Berta, Libor, Pepa, Pavel, Ruda, Bolek, David, Bára 

úterý, sobota, pátek, podzim, středa, zima 

bluma, jablko, mrkev, švestka, vinná réva, lilek, mandarinka 

motýl, pes, osel, koza, beran, stůl, netopýr, koberec, krokodýl 

3. Napiš psacím písmem: 

 

jaro: _____________              motýl:_______________ 

 

komár:______________         Šárka:_______________ 

 

Vanda:______________         Standa:_______________ 
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Pracovní list č. 5         AJ         Jméno: …………………………     Třída: ...... 

 

1. Vykresli si dole malé obrázky pastelkami podle vlastní volby 

2. K jednotlivým obrázkům dopiš perem čísla z horního velkého obrázku 

 

 

 


