
Plán učiva 
1. A 

1. 6. - 5. 6. 2020 

Český jazyk Slabikář do str. 99 

Písanka č.4 do str. 18 

Anglický jazyk Aro - PS str. 42 – video, Story str.50 – odkaz 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/stor
y_06?cc=cz&selLanguage=cs 

 

SLN: Bathtime - dokončení 

Matematika Matematika č.4 do str.15 

Svět kolem nás Já a můj svět do str. 69 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Čím budu - kresba ( zaměstnání ) 

HV Píseň : Až já budu velká 

TV Skákání přes švihadlo, přes přírodní překážky 

Člověk a svět práce Pomoc při přípravě snídaně o víkendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs


25. - 29. 5. 2020       

Český jazyk Slabikář do str. 94 

Písanka č.4 do str. 13 

Anglický jazyk SLN: Unit 6 - Bathtime 

https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+
1+u6 

ARO: Bathtime song 
https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+
1+u6 

Matematika Matematika č.4 do str.11 

Svět kolem nás Já a můj svět do str. 67 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Povolání - kresba 

(Já a můj svět str. 67) 

HV Píseň : Šel zahradník do zahrady 

TV Jízda na kole, koloběžce 

Člověk a svět práce Tvoření obchodů - stříhání, lepení 

(Já a můj svět str. 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+1+u6
https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+1+u6
https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+1+u6
https://www.youtube.com/results?search_query=happy+house+1+u6


18. - 22. 5. 2020        

Český jazyk Slabikář str. 91 

Písanka č.4 str. 8 

Anglický jazyk SLN: U6 Bathtime 

ARO: PS str. 40-41, songs Unit 5 

Matematika Matematika č.4 str. 7 

Svět kolem nás Já a můj svět str. 65 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Státní vlajka ČR - malba 

HV Hymna ČR - poslech 

TV Házení a chytání míče, míčové hry 

Člověk a svět práce Procvičování manipulace s rouškou, dodržování hygienických 
zásad 

 

 

 

 

 

 

 



11. - 15. 5. 2020       

Český jazyk Slabikář do str.86 

Písanka č.3,  do str.40 ( dokončit ) 

Písanka č.4,  do str. 3 

Anglický jazyk ARO: Workbook pages 39 - 41 

SLN: Unit 6 - nová slovní zásoba (CB str. 49) 

Matematika Matematika č.4, do str. 5 

Svět kolem nás Já a můj svět, do str. 62 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Hodiny, hodinky - kresba ( inspirace - Já a můj svět, str.60 ) 

HV Zpíváme s rodiči známé lidové písničky 

TV Přeskakování přírodních překážek, přeskoky přes švihadlo 

Člověk a svět práce Nácvik samostatného nasazování roušky, dodržování 
hygienických návyků 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. - 7. 5. 2020      

Český jazyk Slabikář do str. 81 

Písanka č.3 do str. 39 

Číst knížky a dětské časopisy dle vlastního výběru a schopností 

Anglický jazyk ARO - Party time, učebnice 46-47 

SLN - U5 - My birthday. One candle, two candles... 

Matematika Matematika č.3 str. 31 ( odevzdat 5.5. od 7:30  do 17 :00 ) 

Matematika č.4 do str.2 

Svět kolem nás Já a můj svět do str. 60 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Výroba přáníčka k Svátku matek ( vlastní fantazie ) 

HV Zpěv písně : Holka modrooká 

TV Běh v přírodním terénu, skok do dálky 

Člověk a svět práce Výroba přáníčka k Svátku matek ( vlastní fantazie ) 

 

 

 

 

 

 

 



27. - 30. 4. 2020       

Český jazyk Slabikář do str. 78 

Písanka č.3 do str. 35 

Číst knížky dle vlastního výběru a schopností. 

Anglický jazyk SLN: U5 dokončit, AB do str. 40 

ARO: Bathtime, vocabulary, song 

Matematika Matematika č.3 do str.30 

Svět kolem nás Já a můj svět do str.58 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kalendář třídy - pokračovat v práci 

HV Zpívánky s rodiči 

TV Skoky přes švihadlo 

Člověk a svět práce Kalendář třídy - dokončení práce 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. - 24. 4. 2020 

Český jazyk Slabikář do str. 73 ( vázané slabikování ) 

Děti mohu číst časopisy a knihy dle vlastního výběru a 
schopností. 

 

Písanka č.3 do str.31 (na této straně pouze čtyři řádky). 

Nacvičená slova z Písanky č.3 mohou děti psát na papír nebo do 
vlastního cvičného sešitu jako diktát.  

Anglický jazyk ARO - Story - Present, Classroom, The party freeze song 

SLN - U5 Happy Birthday, How old are you?, AB: 34-35 

Matematika Matematika č.3 do str. 27 ( na této straně pouze úkol 1 a 4 ) 

Svět kolem nás Já a můj svět do str. 57 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Kalendář třídy,nakreslit  měsíce : duben, květen, červen - vlastní 
fantazie. 

Námět jak postupovat je v pracovním sešitě : Já a můj svět na 
straně 56. Tento úkol je i na týden od 27.4. do 30.4. (uschovejte) 

HV Zpíváme a tančíme s rodiči a prarodiči. 

TV Přeskakování přírodních překážek (v lese, v parku, na zahradě...) 

Člověk a svět práce Kalendář třídy, - nakreslit jarní měsíce: duben, květen, červen- 
vlastní fantazie. 

Námět jak postupovat, je v pracovním sešitě: Já a můj svět na 
straně 56. Tento úkol je i na týden od 27.4. do 30.4. (uschovejte) 

 

 

 



14. - 17. 4. 2020 
        

Český jazyk Slabikář do str. 69 

Písanka č.3 do str. 26 

Anglický jazyk ARO - Unit 5, How old are you? 

SLN - Unit 5 - Happy birthday 

Matematika Matematika č.3 do str. 22 

Svět kolem nás Já a můj svět  do str.  54 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Jarní sluníčko - malba nebo kresba dle vlastní fantazie  

                         formát papíru : A4 

HV Zpíváme písničky s rodiči, prarodiči 

TV Pohybová hra : Na honěnou (v parku…) 

Člověk a svět práce Úklid pokojíčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. - 8. 4. 2020 
        

Český jazyk Slabikář - Velikonoce str. 59, četba knih dle vlastního  

                výběru a čtenářských schopností    

Anglický jazyk ARO - Birthday 

SLN - U5 nová slovíčka 

Matematika Pohotové paměťové sčítání a odčítání do 10 bez názoru - 
opakování 

Svět kolem nás Velikonoce - svátky jara 

Já a můj svět,  str. 51 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Barvení velikonočních vajíček (kraslic) 

HV Zpěv písní s jarní tématikou 

TV Střídání chůze s během 

Člověk a svět práce Výroba velikonoční dekorace 

 

 

 

 

 

 



30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk • Slabikář do str. 66, úkoly 66/1,2 

• Písanka 3 -do str. 23, str.23/ jen 4 řádky 

Anglický jazyk • AB 31 - vybarvit každou věc jinou barvou, dopsat počty, 
přečíst - three blue rulers...(SLN) 

Matematika • Matematika 3 – do str. 20 

Svět kolem nás • Do str. 53 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

VV •  

HV •  

TV •  

Člověk a svět práce •  

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk • Slabikář –  str. 52-63 

• Písanka – do str. 20 
 

Anglický jazyk • Number/Colour/Thing - čtení pyramidy, Class book str. 33 

• WOW English - tip na online materiály zdarma na 1 měsíc (SLN) 

 

Matematika Do str. 19 

Svět kolem nás Do str. 50 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV •  

HV •  

TV •  

Člověk a svět práce •  

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 


