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PŘEHLED 

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti, 

je za námi druhý týden učení doma a já mám velikou radost ze zpráv a fotek, které od 

vás dostávám. Ten následující týden již bude plně jarní (počasím až letní;-). 

Opět moc děkuji všem, kdo se na domácím vyučování podílejí! 

Naučíme se hlásku a písmeno Ž, budeme počítat do 15, zpívat si a snad se i uvidíme!!! 
Předběžně naše setkání odhaduji na čtvrtek cca ve 13:30. Email ode mne očekávejte 

ve středu odpoledne (bude v něm překvapení). Moc se na vás těším! 

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

ČESKÝ JAZYK 

PSANÍ 

Píšeme ž a Ž – nezapomínejte 

kontrolovat sezení a úchop. Nová 

písmena píšeme stejně jako z a Z – 

nezapomínejte na „prší“ a háčku 

věnujte také pozornost, ať se vám 

také líbí  

  Písanka strany 30, 31, 32 a 33 

Při přepisu písmen, slov a vět 

dbejte na správnost. Doporučuji 

zkoušet nejprve nanečisto, 

nezapomeňte na velké písmeno na 

začátku věty a znaménko za větou. 

Podívejte se, jak se píše z a Z - 

opakování 

ČESKÝ JAZYK 

ČTENÍ 

  Báseň se můžete naučit zpaměti, 

případně s pohybem. 

 

Prosím, kontrolujte porozumění 

čteným textům. 

Slabikář s. 64, 65 a 67 (s. 66 – 

Velikonoce si necháme na 

následující týden) 

Pracovní sešit ke Slabikáři – s. 37, 

38 a 39 – není nutné vše vyplnit, 

berte to jako procvičování ve 

chvílích volna, dobrovolné, spíše 

motivačně. 

Procvičování Ž – upozorňuji na 

jinou podobu malého psacího „ž“, 

ukažte dětem, že i takto může 

vypadat. 

Trocha luštění 

 

MATEMATIKA Procvičujte číselnou řadu do 15 a 

jednoduché příklady kdekoli a 

kdekoli (v přírodě, v posteli, ve 
vaně:-D). 

Matematika s. 44, 45 a 46 (cv. 6 – 

prosím zrovna tam připište = a 

výsledky, netřeba nikam 

přepisovat. 

Procvičování počítání do 10 

Domino 

https://www.youtube.com/watch?v=FzOc74QreyE&list=PLLdDX20t5q8l8ezevIYmy28hadkdn7SIb&index=24
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenozi1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/1lustenky_1.htm
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-odcitani-do10-uroven1/1617
https://www.umimematiku.cz/presouvani-domino-1-uroven/287
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Máte-li zahradu, užívejte jarního 
počasí tam  

Budete-li mít chuť, zkoušejte různé 

pěstitelské pokusy ;-) 

Prvouka s. 46 a 47 

Můžete si doma vyzkoušet pokus, 

který připravila paní učitelka 

Staříková 

HUDEBNÍ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

Poslouchejte zvuky přírody 

(poznáte, jak zpívá třeba kos?) 

Ž - Žraločí píseň – naučíme se 

brzy! 

Solmizační slabiky (do-re-mi-fa-sol-

la-si-do // do – si – la – sol – fa – 

mi – re – do) – zkuste se naučit ;-) 

Překvapení přiletí do emailových 
schránek brzy!  myslím, že 

během středečního odpoledne. 

 

TVŮRČÍ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

  Ž – žába – kdo bude mít chuť 

pracovat s barvami, místo pusy by 

mohlo být „Ž“, a máte příspěvek do 

abecední knihy 

Kdo nechce vyrábět příspěvek do 

abecední knihy, pusťte se třeba do 

stojánku na tužky  

POHYBOVÁ 

*VÝZVA* 

DOBROVOLNÉ 

Dělejte jakýkoliv pohyb venku – 

kotrmelce, stojky, hvězdy (s 

dohledem dospěláku raději) 

Tanec 

Užívejte krásného počasí plnými 

doušky. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Dobře plánujte, ať máte ze sebe radost. 

 Užívejte si sebe navzájem a pěkného 

počasí. 

 Děti, pomáhejte dospělákům, s čím 
bude třeba. Bude vám spolu potom ještě 

lépe. 

 Udělejte každý den alespoň jeden dobrý 

skutek a před spaním si o nich povídejte 
 

Těším se na brzkou shledanou. 

Opatrujte se! 

 

 

 

 

Se srdečným pozdravem, 

Jaroslava Pražanová 

Třídní učitelka 1. C 

https://www.youtube.com/watch?v=-qxWOqpr5W4&list=UU-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A&index=4
https://cz.pinterest.com/pin/491455378090541712/
https://cz.pinterest.com/pin/407716572495927638/
https://ceskyinstituttance.cz/degezetko-nastenka/

