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PŘEHLED 

 

Vážení rodiče,  

Stojíme na prahu dalšího týdne v této podivné době. 

Upřímně si vážím Vaší práce doma s dětmi. 

Děkuji za Vaše zpětné vazby formou mejlů nebo telefonických dotazů.  

Děkuji za sdílení postřehů, jak se Vám domácí učení daří, děkuji za přeposlané 

fotografie. 

Neostýchejte se a v případě jakýchkoli nejasností mne i opakovaně oslovte. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 
 

Čtení – nepolevujte v nácviku 
čtení. Stále platí číst každý den 
jednu stránku ve Slabikáři nebo 

v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
Možná si čtete i sami ve své 

knížce nebo časopisu. A to je 
skvělé! 

Psaní                                
Podle potřeby si procvičuj a 
opakuj všechna probraná  

písmenka. 
Pište si do Deníčku. 

 
  

 

Slabikář   

strana 69 a 70 
Pracovní sešit ke Slabikáři   
číst s. 43, dokončit plynulé čtení 

slov na s. 62 

 

    Písanka     s. 34 a 35 

A podle potřeby  
Procvičovací písanka  
 

MATEMATIKA 
 

Pokračujte v nácviku +- do 15 
zatím bez přechodu desítky  

Jsou to příklady typu: 11+ 4,   
15 – 3, … 

 

 

 Pracovní sešit     

    s. 49 -  51 

 
 

PRVOUKA Pokuste se  zapsat názvy částí 

rostliny (v sešitě je uvedena 

prvosenka jarní – petrklíč) na 

správné místo a zkuste rozeznávat 

jarní květiny 

Pokračujte v nácviku poznávání 

času. 

 

 

Pracovní sešit      
Procvičování a opakování na s. 

33 a 34 
 

 
   45 a 46 

 -  hodiny a časové údaje 
       k procvičení 
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Opakovaně připomínám správné držení 

pera nebo tužky při psaní. 

 Také pátrání po významu neznámých 

slov vlastně nikdy nekončí.. 

 Pozorování z přírody si můžete kreslit 

nebo i zapisovat do Deníčku. 

Věřím, na pobyt v přírodě 
nezapomínáte a podle možností si ho 

užíváte. 

Nejlepší školou jara jsou právě jarní 
výpravy za pozorováním – říkáme tomu 
společně „lovy beze zbraní“. 

Vzpomínáte? 

 

 

Upřesňující informace: 

Práce podle výše uvedeného plánu je v režimu procvičování a opakování, nic nového 

tentokrát nepřidávám. 

Přesto neváhejte využít konzultaci po telefonu či mejlem. 

V prvouce by už děti měly bezpečně ovládat celé hodiny  a „půl“, pomalu přidávejte 

„čtvrt“ a „tři čtvrtě“  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

 

Při procvičování matematiky využívejte i nejrůznější hry (Člověče, nezlob se, Kostky, 

Domino..) pro slovní zásobu je skvělá hra Dixit, Skrebl, rodinný Kufr a mnohé další. 

Nezahlcujte děti velkým množstvím mechanického počítání „jenom tak“, když to není 

potřeba a děti základní doporučené počítání zvládly. 

 

 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 


