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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

doufám, že se vám daří postupně plnit zadané úkoly.  Moc vás všechny za to 

chválím.  

Postupujte v klidu, vlastním tempem, nezapomínejte na protažení, na pobyt 
v přírodě. Jakmile se společně setkáme ve škole, všechno učivo budeme podle 

potřeby doplňovat, opakovat a hlavně  procvičovat.  

Zdraví vás všechny vaše paní učitelka Naďa Černá 

 

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

ČESKÝ JAZYK 
 

Čtení – budete si procvičovat 
čtení a psaní  nejenom 
s  novými písmeny ď Ď, ť Ť, ň 

Ň. 
Domluvené stále platí: čtěte  

nebo opakujte každý den jednu 
stránku ve Slabikáři nebo 

v Pracovním sešitě ke Slabikáři. 
Plňte úkoly ke čtení 
s porozuměním. 

  Psaní   
Všechna nová písmenka už psát 

umíte, přidáte k nim pouze háčky. 

 
Podle potřeby si procvičujte a 
opakujte všechna probraná  

písmenka. 
Pište odpovědi k otázkám ve 

Slabikáři na s 77 úkol s* 
 

 

 Slabikář  s. 77 a 78   
    PS ke Slabikáři s. 50 a 51  

Pokyny 

 

 

 

Písanka č. 4 s.3 a 4 

Všechna nová písmenka už psát 

umíte, přidáte k nim pouze háčky. 

   Procvičovací písanka 

 

   Odpovědi sem můžete i nakreslit. 

MATEMATIKA Pokračuj v počítání do 20: zkus 

odhadovat počet prvků v hromádce 

věcí, které si nasypeš do sklenice 

(knoflíky, fazole, fixy, ..). Počítáním 

po jedné si svůj odhad ověřuj. 

PS č. 2        

s. 42 - 45 

PRVOUKA Ptáci na jaře Prvouka s. 36 a 37, plňte úkoly 

v zelených obdélnících.  

POŽADAVKY POZNÁMKY 
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 Zapisujte si do deníčku, co všechno jste 
přečetli. Stačí název knížky nebo 

časopisu. 

 Učte se poznávat ptáky i ve volné přírodě. 

 Procvičujte si + a – do 20. 

 Nezapomínejte na pohyb, vyrábění a zpívání.  

 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo a náměty): 

 

Sčítání do 20: www.umimematiku.cz  

Úkol máte vyvěšený na nástěnce. Ten minulý několik z vás vyřešilo skvěle. 

 

Poznáváme naše ptáky 

 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni2.htm 

 

 

Ptačí koncert 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtBOib_n7ig 

 

 

Budu dobře číst B b a D d 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida/hlasky-a-pismena-2 

 

https://primanapady.cz/clanek-1626-sovicka-z-borove-sisky-barevnych-plsti 

 

Mgr. Naděžda Černá 
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