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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti 
další týden je za námi, prožili jsme si v něm opravdu netradičně období velikonoc  

a plynule pokračujeme v domácím učení a ve všem, co souvisí s naším nuceným 
pobytem ve zvláštním režimu.  
Věřím, že váš režim dne se už zaběhl, máte svoje oblíbené činnosti, doma se 

nenudíte a zažíváte i nějakou tu legraci! 
Ale teď už k učení na nový týden, který ve škole začíná až v úterý. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 
 

Čtení – budete si procvičovat čtení 

a psaní  nejenom s  novými 

písmeny F a f. 

Domluvené stále platí: čtěte  

každý den jednu stránku ve 

Slabikáři nebo v Pracovním sešitě 

ke Slabikáři. Plňte úkoly ke čtení 

s porozuměním. 

Zapisujte si do deníčku, co všechno 

jste přečetli. Stačí název knížky 

nebo časopisu.  

  Psaní   

Malé f už umíte, stačí, když si pod 

řádkem napíšete hubené malé o a 

zakončíte koncovým tahem. No a u 

velkého F vám už vůbec radit 

nemusím! Určitě si přijdete sami na 

to, kterému psacímu písmenu se 

nejvíce podobá.. 

Podle potřeby si procvičujte a 

opakujte všechna probraná  

písmenka. 

Vytrvejte i v pravidelném psaní  do 

Deníčku. 

  

 

Slabikář  s. 74, 75 a 76  

PS ke Slabikáři s. 36 a 37  

PROCVIČOVÁNÍ  

 

 

 

 

 

Písanka  

č. 4   s. 1 a 2 

Zápisy do deníčku 

Procvičovací písanka  

Jméno a příjmení vlastní a   aspoň 

4 členů rodiny 

    

Deníček 

MATEMATIKA 
 

Upevňuj si počítání do dvaceti               

bez přechodu desítky.  

Rozhlédni se kolem sebe a najdi 

vždy aspoň 3 předměty, které se 

tvarem podobají krychli anebo kouli. 

Povídejte si, jaký je rozdíl mezi 

čtvercem a krychlí, stavějte si z 

„kostiček“. 

Pokud máš přihlášení do programu 

umímematiku, máš tam připraven i 

domácí úkol k procvičování na 

číselné ose. 

  PS č. 2        

  s. 38 a 39 

    s. 40 a 41 

 

     www.umimematiku.cz  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

PRVOUKA Dokončete si poznávání jarních 

květin a znalost složení těla rostliny 

 

 

 

Pracovní sešit 

  

Procvičování a opakování na  

s. 34 a 35 

     

  Poznávání jarních květin  

PRACOVNÍ                

ČINNOSTI 

Vyrob si jednoduchou skládanou 

sovu z papíru. Těším se opět na 

fotografii Tvého výrobku! 

Sovička 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

Pozorování jarní přírody, mláďat, 

zvířat, vracejících se ptáků a jejich 

výtvarné ztvárnění. 

 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 

 

Jaro dělá pokusy, to je fakt!        

Jenom si vybavte, co všechno jaro v 

přírodě proměňuje! Všechny pokusy, 

které jaro dokáže, uslyšíte v této 

legrační a svižné písničce „Jaro dělá 

pokusy“ od pánů Jaroslava Uhlíře 

(melodie) a Zdeňka Svěráka (slova). 

Můžete si ji s nimi zazpívat. 

Jaro dělá pokusy 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Nezapomínejte na správné držení pera, 

tužky a pastelek při psaní a  kreslení 

 Rozvrhněte dobře čas na domácí 

přípravu a také na hraní a odpočinek. 

 

V případě jakýchkoli nejasností 
neváhejte a oslovte mě všemi 

dostupnými komunikačními prostředky. 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm
https://csvid.net/video/tvo%C5%99en%C3%AD%C4%8Dko-sk%C5%99%C3%ADtka-boba-1-sovi%C4%8Dky-n%C3%A1pady-na-vyr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%AD-z-pap%C3%ADru-pro-d%C4%9Bti-BmJnCufe_vM.html
https://ruvid.net/video/uhl%C3%AD%C5%99-sv%C4%9Br%C3%A1k-jaro-d%C4%9Bl%C3%A1-pokusy-KOVOJGoCCGw.html

