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Matematika bude tento týden na všechny dny stejná - každý den vypracovat 15-20 příkladů 
na sčítání a odčítání do 15, zahrát si autobus a zkoušet matematické hry podle s. 69 /4,5 
v pracovní učebnici.  

Pro opakování učiva můžete využívat i  Výuková videa 

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. 
ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným. 

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online 

výuka nebo na stránkách NOVÉ ŠKOLY https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-

videa/    

Cílem by mělo být zdokonalení se v početních úlohách a rozvoj matematického myšlení při 
hrách. Matematické hry vždy přizpůsobte schopnostem dítěte. Žák by měl zažívat při hře 
úspěch. 

Pondělí 30.3. 

Čtení a psaní 

Slabikář s. 78 – nacvičit čtení a na volný list ( do vlastního sešitu )opsat věty z modrého řádku. 

Procvičovat psaní nacvičených písmen podle diktátu. 

 

Úterý 31.3. 

Slabikář s. 79- najdi a žlutě označ všechna b B 

Nácvik psaní malého psacího b – někteří máte  pracovní list., ostatní nacvičte psaní na papír. 

Možno využít: 

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

Postup při psaní velkých psacích písmen 

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

Postup při psaní – pracovní listy pro nácvik jednotlivých psacích písmen 

http://pisanka.cz/ 
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Prvouka – domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata. 

Středa 1.4. 

Slabikář s. 80  a pracovní list na B b s. 77 

Písanka s. 31  

Nakreslit obrázek pro babičku 

 

Čtvrtek 2.4.  

Pracovní list na B b  strana 78. Práce s tabulkou čtení, hledání slov podle polohy v tabulce-  

Procvičování psaní slov s malým psacím b v tabulce na papír/destičku. 

Čtení vlastní knihy, psaní deníčku… 

 

Pátek 3.4. 

Nácvik čtení slov ve Slabikáři na s. 62- horní polovina strany a pracovní list na B b s. 79 

Opakování a procvičování psaní malého psacího b i dalších písmen podle pracovního listu 

 s. 78 – napsat minimálně 10 slov na papír/destičku. 

Prvouka – zvířata a jejich mláďata.  Znát některá domácí a hospodářská zvířata a jejich 

mláďata. Vybrat si jedno zvířátko a připravit si krátké povídání, napsat pár vět, 

nakreslit/nalepit obrázky. Prezentaci si děti založí do portfolia. Tento úkol bude 

dlouhodobější a můžete se mu věnovat i celý příští týden. 

Na pátek nám zůstala matematická stránka v písance s. 32. Psaní číslic procvičujte průběžně 

podle individuální potřeby dítěte.  

Poslech pohádky a převyprávění obsahu, čtení vlastní knihy i o víkendu. 

 

Hezké je vysílání ČT- UčíTelka. Pro děti je přínosné i vysílání pro druháky.  

 

 

 


