
Milí rodiče, 

po ohlášení uzavření škol jsem se snažila Vaše děti vybavit učebnicemi a pracovními 
sešity, které budou v následujících dnech potřebovat. 

Děti by měly každý den vypracovat jednu stranu ve 2. díle (případně ve 3. díle) 
Matematiky, jednu stranu v Písance 2 (nebo v Písance 3) a jednu stranu ve 2. díle 
Pracovního sešitu ke Slabikáři Jiřího Žáčka.  K Pracovnímu sešitu ke Slabikáři je 
nutné vždy přečíst jednu až dvě stránky ze Slabikáře. 

Rozpis učiva na týden od 11. do 13.3.2020: 

Středa 11.3.: 

Čtení: Slabikář str. 98 (Je nutné seznámit děti s písmenem F, f, protože ho zatím 
neznají.), Pracovní sešit ke Slabikáři 2. díl (dále jen PS2) str. 16. (Instrukce 
k jednotlivým cvičením je třeba dětem jednoduše vysvětlit.) 

Psaní: Dokončit str. 31 a na str. 32 obtáhnout a napsat pouze slova (a větu) zapsaná 
psacími písmeny. Ostatní ze strany 32 vynechat. 

Matematika: str. 58. (Instrukce dole na stránce je třeba dětem vysvětlit.) 

Čtvrtek 12.3.: 

Čtení: Slabikář str. 99 (Je nutné seznámit děti s písmenem Ch, ch.), PS2 str. 17. 

Psaní: Začít psaní v Písance 3 str. 1. (Psacími písmeny píšeme i u, U na poslední 
řádce.) 

Matematika: str. 59. 

Pátek 13.3.: 

Čtení: Slabikář str. 100 - 101, PS2 str. 18. 

Psaní: Písanka 3 str. 2. (Psacími písmeny píšeme i p, P na poslední řádce.) 

Matematika: str. 60. 

Nejtěžší bude pravděpodobně psaní. Jak psát písmena najdete na: http://pisanka.cz/ . 
Na pracovních listech je šipkami znázorněno, jak máme při psaní jednotlivých písmen 
postupovat. Dětem je třeba postup vysvětlit, aby si ho správně zafixovaly. Někdy jim vedu 
ruku a s psaním jim pomáhám. Nezaškodí, když si nové písmeno nejprve zkusí psát 
pastelkou na větším papíru. Moc prosím, vynechte slova, která jsou v sešitě předepsaná 
tiskacími písmeny. Tato slova dopíšeme po návratu do školy. Jakmile si děti osvojí psaní 
potřebných písmen, mohou si zkoušet psaní v Pracovním sešitě ke Slabikáři vždy 
v posledním cvičení na stránce. 

K úkolům musím ještě přidat informaci o možnosti výskytu vší v dětských hlavičkách. 
Prohlédněte, prosím, dětem hlavy a v případě potřeby je ošetřete podle návodu na 



zakoupeném preparátu. Nezapomeňte, prosím, že je ošetření nutné alespoň dvakrát 
opakovat zhruba po pěti až šesti dnech a že je třeba vyprat nebo vyčistit také ložní prádlo a 
oblečení. V případě, že vši objevíte, prosím o informaci.   

Pokud budete cokoli potřebovat, jsem k dispozici především prostřednictvím Školy OnLine. 

S pozdravem 

Marie Nováková 

 


