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Nezapomínej číst vlastní knížku…

předmět
UČ, PS, 

písanka, čítanka
rozsah
stránek

cíl, čeho má být dosaženo poznámka, doplnění, upozornění

vyučující Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

ČJ

UČ 67, 68, 69

správně odůvodňovat, psát, číst a
sluchově rozlišovat slabiky dě,

tě, ně 
a slova, která tyto slabiky

obsahují

více viz týdenní plán 
„ě“ vždy číst „ije“ (neučte, prosím, děti „e s háčkem“)

PS

16, 17 slabiky dě, tě, ně procvičování

15
opakování párových souhlásek

(minitest)
zpětná vazba, děti, jak jste látku pochopily, pracuj sám/a

PÍS 30, 31
přepis

slova, krátký text
rébusy, hry se slovy a slabikami

ČPD 23 dě, tě, ně doplňuj slabiky psacím písmem (je to čitelnější)

TÝDENNÍ PLÁN UČIVA     
PO – PS: str.15 (pokud jsi probral učivo o souhláskách, které se jinak píší a jinak čtou) – zkus sám/a Kvítkův test  (Pošleš mi fotku ?)
        UČ: str.67/cv.1 - přečtěte text - cv.b) povídejte si
                                   vrať se k textu ve cv.1a) a hledej silně vytištěná slova (rozdíl ve psaní a čtení) + info pod týdenním plánem
              str.67/cv.2 – přečti celé věty (nepiš)
       PÍS: str.30 (poradíš si se všemi rébusy?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ÚT – UČ: str.68/cv.3, 6 (do sešitu) + cv.5 (ústně)
       ČPD: str.23 – vyber si aspoň jedno cvičení na procvičování
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST – PS: str.16 – pracuj podle zadání, všechna cvičení jsou fajn
        PÍS: str.31
        do sešitu: co vše najdeš doma, co obsahuje slabiky dě, tě, ně (fotka? )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČT – UČ: str.68/cv.7, 8 (ústně) + projdi diktát ve cv.12 (Je ti vše jasné?)
              str.69/cv.9 (ústně, zopakuj si slova souznačná a protikladná)
                          cv.10 – ústně, zkus si sám d) (popros rodiče, ať ti změří 5min – kolik mláďat do sešitu napíšeš?)
                          cv.11 – do sešitu
        ČPD: str.23 (procvičuj)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÁ – PS: str.17/cv.5, 6, 7
        UČ: str.69/cv.12 (zkus napsat diktát) 
        Dnes je Mezinárodní den rodiny (15. 5.) Užijte si ho společně! Vymyslíš pro tu svoji rodinu nějakou společnou činnost?
                  (výlet, společné vaření či jinou činnost, prohlížení fotek, pouštění videí, vzpomínání rodičů na jejich dětství…)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. „ě“  je písmeno, které neoznačuje vždy stejnou hlásku nebo skupinu  hlásek
2. neužívá se  označení „e s háčkem“
3. správný název  písmena ě  je „ije“
4. „ě“ se vyskytuje ve skupinách: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

                                                   (ve kterých označuje různé hlásky)
5. zvuková a grafická podoba jazyka je zde odlišná

Př.:   DĚLÁ  a) písmena (napsaná) D – Ě – L – Á    (ČTI: d – ije – l – á)                               VĚRA  a) napsaná písmena  V – Ě – R – A  (ČTI:
v – ije – r – a)
                       b) hlásky (co čtu) Ď – E – L – Á                                                                                           b) hlásky (čtu) V – J – E – R – A
         napsané slovo DĚLÁ (a) se skládá z těchto hlásek (b)                                               napsané slovo Věra (a) se skládá z hlásek (b)

a)  +   b)    NEJSOU TOTOŽNÉ                                                                         a)    +   b)    NEJSOU  TOTOŽNÉ                    
6. je   dobré využívat symboly  z     hláskové stavby slov   (představují výslovnost): 

křížek = souhláska   +      kolečko = samohláska



7. pomáhají pochopit vztah mezi výslovností a grafickým zápisem (psaním) a  slabičný princip psaní  skupin s písmenem „ě“
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
slovo Věra je napsané pomocí  4 písmen (v – ije – r – a), skládá se ale z 5 hlásek (v- j – e – r – a)
                                                                                                                                           (křížek, křížek, kolečko/křížek, kolečko

Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Učebnice 45, 56
60

Násobení a dělení 5
Hra s násobilkou 5

Naučit se násobky 5 zpaměti. Procvičování násobilky 5 nejprve
s tabulkou, později bez tabulky. Postupně míchat na 
procvičování násobilku 2  i 5 , využívat k procvičování Pc. 
Dále posílám příklady. Opět platí, že každý procvičuje v rámci 
svých možností. Čím více budete procvičovat,tím lépe.

Pracovní sešit

PS –Jak je lehká 
násobilka

47
 52
58

11, 12

Procvičení násobilky 5
Procvičení dělení 2
Procvičení dělení 5

Procvičení násobení 5

Pouze cvičení sovy a puzzle.
Pouze cvičení sovy a  G

 







Předmět Uč + PS Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Tibor Vojtko (vojtko@zsvaldice.cz)

Prvouka 
(VČ)

Opakování - Domácí mazlíčci Odpověz na otázky:
- Co je zapotřebí, abychom mohli chovat domácí mazlíčky 
doma?
- Proč hovoříme o domácím MAZLÍČKOVI? Co znamená 
slovo MAZLÍČEK?
- Co všechno by mohlo být domácímu mazlíčkovi nepříjemné 
nebo dokonce nebezpečné?
- Nakresli si svého domácího mazlíčka nebo takového 
mazlíčka, kterého by sis přála.



Předmět Uč + PS Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)

Hudební 
výchova

Učebnice 
Pracovní sešit

------ opakování písní odkaz na stránku https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-
doktora-noticky

https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky
https://decko.ceskatelevize.cz/pisnicky-doktora-noticky

