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Milé děti, vážení rodiče a prarodiče, 

je za námi první týden „domácího vyučování“. Ten následující bude PRVNÍ JARNÍ - 

jaro nám letos začalo v pátek 20. 3.  

Od některých rodičů jsem dostala informace (a fotky), že mnohým z vás se učení 

doma daří velmi dobře a skvěle spolupracujete. Mám velikou radost a jsem na vás 
pyšná. Dospělákům, kteří vás v učení podporují, moc děkuji za výbornou 

spolupráci – bez vás by to nešlo! 

V chladném prvním jarním týdnu se naučíme hlásku a písmeno Č, rozdíl mezi 

čtvercem a krychlí, naučíme se, co jsou desítky a jednotky, zopakujeme něco 
o našem zdraví a naučíme se, kdy že začíná jaro. Někteří z vás (možná všichni) 

vyrobí další stranu do naší Abecední knihy. Jupí! 

Tak s chutí do toho….  

 

PŘEHLED 

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

ČESKÝ JAZYK 

PSANÍ 

  Píšeme jedním tahem. Dáváme si 

pozor na správné sezení, úchop pera 

či tužky, náklon sešitu. 

Velké B se píše jako P, k němu 

přidáme drobounkou smyčku a druhé 

bříško, to bude větší než to první. 

Při psaní č a Č nezapomínejte na to, 

že háček při psaní slov píšeme na 

závěr. (viz video) 

Písanka s. 26, 27, 28 a 29 

Jak správně psát – od 10. 

minuty 

Podívejte se na veselé psaní 
nových písmenek ;-) (mám tam 

chybu v řazení snímku, ale 
určitě si poradíte) 

  ČESKÝ JAZYK 

  ČTENÍ 

Naučíme se „Č“, zpaměti báseň (ze 

s. 62), povídejte si o tom, kde 

slyšíme „č“. 

Obrázky v „kouzelných brýlích“ – 

vytleskávání slov – kolik mají 

slabik? 

Při čtení si děti ukazují prstem 

(obloučky). 

Slabikář s. 62 a 63 

Pracovní sešit ke Slabikáři s. 34, 35 

a 36 

Můžete procvičovat zrakovou 

paměť 

Písmeno Č 

Pro šikovné čtenáře a pisálky 

MATEMATIKA Povídejte si o tom, jaká tělesa 

máte doma (krychle, koule), 

vytvářejte stavby z krychlí (můžete 

použít hrací kostky). Vysvětlete si 

rozdíl mezi čtvercem a krychlí). 

 

Matematika s. 40, 41, 42 a 43 

Stavíme z krychlí 

Procvičujte počítání do 10 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001/video/756781
https://www.youtube.com/watch?v=79yFL2tJJyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=79yFL2tJJyM&feature=youtu.be
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/zrakova-pamet
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/zrakova-pamet
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoci1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/1lustenky_1.htm
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000005/video/757412
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/soucet-tri-scitancu/priklady1.htm
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Opakování – člověk a jeho zdraví (v 

sešitě pracujte podle nálady, úplně 

dobrovolně). 

Povězte si o tom, kdy přesně začíná 

jaro – tento termín si zapamatujte 

stejně tak jako 3 jarní měsíce 

(březen, duben, květen). 

Prvouka s. 42, 43, 44 a 45 

Procvičování - nemoc 

Úraz / nemoc 

Příroda na jaře 

HUDEBNÍ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

Zavzpomínejte na naše společné 

muzicírování ve škole, jaké písničky 

jsme se naučili? Zazpívejte je 

vašim nejbližším. ;-) Můžete si 

k tomu i zatancovat. 

Rovnátka 

Dělání 

Jaro dělá pokusy - nová 

Č – Čížečku, čížečku - nová 

TVŮRČÍ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

 

Můžete si vyrobit další stranu do 

abecední knihy – Č 

Navrhuji ČAJ  (klidně vymysli 

něco jiného, budu se těšit na foto) 

Potřebujete čistý papír A4, 

pastelky, fixy nebo barvy, 1 sáček 

čaje (ten, který dáváme do hrnečku 

s horkou vodou) i se šňůrkou a 

lepidlo. 

Nakreslíte/namalujete hrneček tak, 

aby měl ucho vlevo (to bude „č), 

dovnitř nalepíte čajový sáček, 

šňůrku ven a doplníte háček nad 

ouško hrnečku (do rohů papíru 

můžete vepsat nebo nalepit 

předepsané čtyři podoby písmene) 

POHYBOVÁ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

  Pravidelné protahování těla je 

bezva, nezapomínejte na to! Občas 

se venku proběhněte (samozřejmě 
s rouškou na puse)  

 

Cvičení s olympioniky – každý den 

chvilku.  

I tento týden cvičte trpaslíky a 

zkoušejte skákání přes švihadlo. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Rozvrhněte dobře čas na domácí 
přípravu, hraní a odpočinek, 

naplánujte s dětmi rozvrh týdne/dne.  

 Dbejte na správné sezení, úchop 

psacího náčiní, zrakovou hygienu. 

 Měňte aktivity a prostředí 

(venku/doma). 

Jste šikulky, vše společně zvládneme. 

V případě jakýchkoli dotazů mě 

kontaktujte (mailujte, WhatsAppujte, 

volejte, pište sms) – jsem s vámi!  

 

Jaroslava Pražanová 

Třídní učitelka 1. C 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prvni-jarni-den-20-nebo-21-brezna-6224343
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/nemoc.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/uraz1.htm
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000003/video/757158
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslav/rovnatka-16756
https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
https://www.youtube.com/watch?v=-0GClsfCaYo
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

