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PŘEHLED 

Ahoj děti, další týden školy doma je tu a já mám velkou radost, že nezahálíte a práce 

se vám daří. Těší mě všechny maily, dopisy, obrázky, vzkazy a nápady, co mi 
posíláte. Je prima, když se takto snažíte své nápady předat ostatním, bude se nám 

hned pracovat veseleji. 

V tomto týdnu se zase seznámíme s novými písmenky, rozšíříme si číselnou řadu a 

budete mít možnost si zazpívat, bádat i hrát si. Opět se těším na výsledky vaší práce. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Slabikář 

str. 72 – 75  

Při čtení se soustřeďte na plynulost 

čtení, nepospíchejte. Nic si 

nepředříkávejte, vše rovnou 

vyslovujte. To je při čtení moc 

důležité. Raději zpomal tempo 

čtení, než si šeptat slova předem. 

S každým přečteným slovem vám 
to půjde lépe a lépe.  

Psaní 

Na rozcvičení malá hádanka. 

Malá písanka – str. 28 (K) 

                       str. 30 (R)   

                       str. 35 (V) 

                       str. 40 (c) 

 Písanka 2 

str. 16 – 17 

Sešit 

Vyzkoušej si opis vět/věty ze 

Slabikáře str. 33, vybírej z řádků  u 

písmen „K“ a „R“.  

Přepis můžete vyzkoušet opět ze 

Slabikáře, str. 29. Přepiš do sešitu 

psacím písmem 5 slov, které si 

vybereš.  

Pozn.: 

OPIS = z psacího do psacího 

PŘEPIS = z tiskacího do psacího  

 

 

 

 

 

 

 

Hádanka 2 

Video: Psaní „K“ 

Video: Psaní  „R“ 

Video: Písmeno „V“ 

Video: Psaní „c“ 

https://youtu.be/YN6Q9A1-77g
https://www.youtube.com/watch?v=qIPcKxRvS9s
https://www.youtube.com/watch?v=Ma-yzCUh7ww
https://www.youtube.com/watch?v=yB4WQWvrHyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uACrCjrVYEE&list=UU-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A&index=17
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Číselná řada do 18, trénujte zápis a 

čtení čísel, porovnávání čísel i 

jejich znázorňování. 

Pracovní sešit  

str. 24 cv. 1,2,4,6  

str. 25 cv. 7,9,10, 11, 12 

 Pozn.: ve cvičení 9 a 10 sčítám š 

sousední čísla (naznačuje složená 

závorka) 

Při počítání opět neváhej použít 

cokoliv, co ti pomůže (počítadlo, 

fazolky, kamínky, prsty, kostky, 

pastelky…), cílem je dojít ke 

správnému výsledku/řešení a vědět, 

jak na to. 

Můžete si zkusit hry s čísly: 

Video: Hry s číselnou řadou 

Video: Hry s čísly - diktát 

Video: Znázorňování čísel 

Video: Sousedé 

Procvičuj porovnávání 

Umíš počítat do 20? 

 

PRVOUKA V tomto týdnu se zamyslete, 

z jakých materiálů jsou vyrobeny 

věci, které nás obklopují?  

Najdeš něco ze skla, ze dřeva, 

z plastu, z papíru apod.? Co o nich 

můžeš zjistit, pomohou ti pracovní 

listy. 

Video: Pokus 5 – Vědecká kniha  

(1. část) 

Video: Pokus 5 – Vědecká kniha  

(2. část) 

Video: Pokus 6 – Vlastnosti 

materiálů 

Pracovní list 1 

Pracovní list 2 

Pracovní list 3 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

Neztrácejte dobrou náladu a 

zpívejte si, kdykoliv se vám bude 

chtít. 

Zazpívejte si: 

ZOO 

Já jsem muzikant 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Plánuj si práci dle svých potřeb a 

možností. 

 Každý den si chvíli čti nahlas. Pokud tě 

to baví, můžeš si k přečtenému 
textu/knize kreslit obrázky (třeba na 

papíry, nebo do nějakého sešitu).  

 Každý den se trochu uč a trochu si hraj. 

 Nezapomínej na správné sezení, držení 

psacího náčiní a náklon sešitu. 

 Snaž se vždy, všechno co děláš, dělat 

nejlépe, jak umíš. 

 Raduj se ze svých pokroků.  

Veškeré učivo i doprovodná videa jsou 
orientační a dobrovolná, pracujte tak, 

aby vás i děti práce bavila a posouvala 

kupředu. 

  Plánujte podle svých aktuálních potřeb. 

Pokuste se dětem stanovit aspoň 
trochu pravidelnosti (např. škole se 

budeme věnovat každý den od 9 do 10, 
večer před spaním budeme číst…). Vám 

i dětem to usnadní práci. 

 

https://youtu.be/l-V0FPoj3pM
https://youtu.be/3AUo-f4GPAw
https://youtu.be/4fTjemTial4
https://youtu.be/F4jylZL2734
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/vceli-rojeni/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html
https://youtu.be/XueJ0nQqPPE
https://youtu.be/XueJ0nQqPPE
https://youtu.be/vPqlkETibSQ
https://youtu.be/vPqlkETibSQ
https://youtu.be/qcYPKNNaO4U
https://youtu.be/qcYPKNNaO4U
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/1A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-PL-prvouka-1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/1A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-PL-Prvouka-2.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/1A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-PL-prvouka-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58
https://www.youtube.com/watch?v=V3DnCy9vzu4&list=PLAYXYIWbeZMmnGJl4QTtZcnZjbhZ355-J&index=4
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Upřesňující informace: 

Je na vás, čemu se budete věnovat a jak moc času učení věnujete. Když vás něco 

zaujme, klidně u tématu zůstaňte déle a více to prozkoumejte. Pokud budete chtít, 

zašlete mi fotku, nebo vzkaz.  

Moc by mě potěšilo, pokud bychom po návratu do školy mohly uspořádat výstavu 
našich prací a nápadů. Proto své obrázky a výrobky nevyhazujte a pak nám je do školy 

přineste ukázat.  

Fotky z vašich nápadů, které mi posíláte, najdete na stránce 1. A. 

 

Vaše tipy a vzkazy: 

 

Táda doporučuje vyzkoušet vyrobit něco z krabiček, které jste si původně střádali do 

školy. 

 

Adélku baví učení na počítači. (tato stránka) 

 

Martin radí, vyrobit něco např. ze dřeva. Vlastní výrobky nám vždy udělají velkou 

radost. 

 

Jáchymek využívá při učení i počítadlo a všechno mu jde moc pěkně. 

 

Áďa poslala minulý týden básničku o Veverce, ale já ji špatně přiložila. Tentokrát už 

to snad udělám dobře. I já se stále učím.:) 

 

Zuzanka, Barunka, Emička a Danielka doporučují kreslení a zábavu i při učení. 

 

Nikolka píše, že je prima si zahrát divadlo. 

 

Fanynka vzkazuje, že se učí programovat a moc ji to baví. 

 

Zbyňa přečetl celou knihu o autech. Taky vám čtení knížek dělá radost? 

 

Albertík vzkazuje, že pokus s osolenou vodou se mu moc povedl. 

 

 

 

Máte-li také nápad, napište mi.                                                 

Michaela Staříková 

Třídní učitelka  1. A 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/1A-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Veverka_básnička.jpg

