
Rozpis učiva na týden od 16.do 20.3.2020 

 

Milí rodiče, 

protože nevíme, jak dlouho budou školy uzavřené, bylo by potřeba, aby děti 
pravidelně plnily úkoly, které Vám posílám. 

Zatím používám především učebnice a sešity, které mají děti doma k dispozici. 
Zároveň přemýšlím, jak Vám situaci usnadnit a co dodat ještě za materiály 
prostřednictvím internetu. Snažila jsem se Vám poslat informace, které mám 
k dispozici a které směřovaly k využití aktuálních nabídek výrobců interaktivních 
učebnic nebo poskytovatelů on-line programů. Zdá se, že nám vyjde vstříc i Česká 
televize. Od 16.3.2020 by měla zahájit vysílání výuky matematiky, českého 
jazyka, prvouky a anglického jazyka pro žáky prvního stupně. V pondělí budeme 
spolu s kolegy z naší školy probírat další možnosti. (Situace žáků prvních ročníků je 
však v dané situaci zcela specifická.) 

Posílám Vám seznam úkolů na další týden. Pomohla by mi Vaše odezva formou 
krátké zprávy na Školu OnLine nebo na e-mail novakova@lobkovicovo.cz , zda 
jsou moje pokyny srozumitelné a co byste ještě potřebovali. Byla bych ráda, 
kdybyste se s dětmi soustředili především na zdokonalování čtení. K řešení 
některých cvičení v matematice již děti čtení potřebují. Pro pomoc s psaním jsem 
našla další webové stránky. Na odkazu „bobyho-škola“ naleznete postup psaní 
jednotlivých psacích písmen včetně animace. Odkaz „jak-spravne-psat“ Vám ukáže 
správné držení psacího náčiní i správné sezení. 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/ 

http://www.jak-spravne-psat.cz/category/psani-krok-za-krokem/ 

Témata prvouky posílám na celý týden najednou – jsou to: dopravní prostředky a 
květiny na jaře. V učebnici si děti mohou prohlédnout dopravní prostředky i obrázky 
květin. Názvy dopravních prostředků samozřejmě znají. Jestliže zkoušíte interaktivní 
učebnice z Nové školy Brno najdete v učebnici Já a můj svět 1 na str. 8 po pravé 
straně IC (interaktivní cvičení) dopravní prostředky – je to interaktivní pexeso. Dětem 
také můžete pustit video o cestě do školy. K dispozici jsou i další interaktivní cvičení. 
Na str. 44 najdete obrázky jarních květin, video a dvě interaktivní cvičení. U obou 
mají děti uhodnout název květiny na zakrytém obrázku a odkrýt přitom co nejméně 
dlaždic.   

Pondělí 16.3.: 

Čtení: Slabikář str. 102-103, PS2 str.19. 

Psaní: Písanka 3 str. 3. Písmeno t, T na posledním řádku píšeme opět psacími 
písmeny. 



Matematika: Učebnice 2.díl str. 61. O obrázku karnevalu si povídáme a vymýšlíme si 
slovní úlohy. Počítáme masky, židle, lampiony atp. 

  

 

Úterý 17.3.: 

Čtení: Slabikář str. 104-105, PS2 str.20. 

Psaní: Písanka 3 str. 4 – děti obtáhnou a napíší pouze dvě věty psané psacím 
písmem. Výrazy psané tiskacím písmem vynechte! 

Matematika: Učebnice 2.díl str. 62. U obrázků sčítáme čísla ve čtvercích. Například 
u prvního obrázku zapíšeme 4 + 3 + 3 = 10. 

  

Středa 18.3.: 

Čtení: Slabikář str. 106-107, PS2 str.21. (Tento úkol vypracujte jako první, děti se 
pro řešení úloh v matematice potřebují naučit čtení slabik bě, pě, vě, mě.) 

Psaní: Písanka 3 str. 5. Písmeno l, L na posledním řádku píšeme opět psacími 
písmeny. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 3. Ke slovním úlohám děti zapíší do rámečků 
odpovídající příklad na sčítání nebo odčítání. 

  

Čtvrtek 19.3.: 

Čtení: Slabikář str. 108, PS2 str.22. 

Psaní: Písanka 3 str. 5. Písmeno c na posledním řádku píšeme opět psacím 
písmem. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 4 a 5. Ke slovním úlohám děti zapíší do prvního 
řádku rámečků příklad na odčítání – výsledkem by mělo být, kolik černoušků zbývá. 
Do druhé řádky rámečků příklad na sčítání – výsledkem by mělo být, kolik černoušků 
se celkem ztratilo. 

U prvního obrázku tedy budou následující dva příklady: 

10 – 1 = 9 

0 + 1 = 1 



U druhého obrázku budou tyto příklady: 

9 – 2 = 7 

1 + 2 = 3 

Atd. 

U posledního obrázku černoušků pod peřinou by měl být příklad: 

0 + 10 = 10 

Zkuste se s dětmi o písničce pobavit a naznačit jim řešení u prvních obrázků. Na 
zápis řešení u prvních obrázků také dohlédněte. Pokud na řešení příkladů u dalších 
obrázků děti přijdou bez Vaší nápovědy, bude to velký úspěch. 

  

Úkoly jsou rozepsány na 4 dny, protože pracujete s dětmi individuálně a Vaše 
práce je zcela jistě intenzivní. Ve „volném“ čase doporučuji hraní 
společenských her, procházky, společné čtení nebo vyrábění. Tím vším se děti 
učí a čas strávený spolu s Vámi je pro ně opravdu cenný. 

  

Zkusila jsem Vám zadání úkolu z psaní poslat také jako domácí úkol pro děti ve 
Škole OnLine, ale protože tento systém nezvládal nápor zájemců, nebudu 
Školu OnLine zatím využívat a další náměty k práci na internetu Vám budu 
posílat jen formou odkazů na internetové adresy. (V případě potíží mě, prosím, 
kontaktujte pomocí Školy OnLine nebo pomocí e-mailu novakova@lobkovicovo.cz. Spojím se 
s Vámi telefonicky.) 

Děkuji za Vaši spolupráci! Přeji Vám pevné nervy a očekávám Vaše odezvy. 

  

Marie Nováková 

 


