
1.C  20.4.- 24.4.2020 

 

Pondělí 20.4. 

Čtení a psaní  

Slabikář 89 – najít a žlutě označit všechna ř Ř , červeně zakroužkovat všechny potraviny a nápoje.  

Do sešitu/na papír opsat slova na modrém řádku a do psacího písma přepsat poslední tři řádky 

příběhu. Kolik je to vět? 

Matematika – každý den zařazujte procvičování podle odkazů: 

https://cs.khanacademy.org/math/early-math 

https://www.matika.in/cs/ 

https://skolakov.eu/  

http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-a-odcitani-do-20 

Matematický úkol na pondělí: 

Vymyslet a zapsat čtyři různé slovní úlohy s čísly 7, 8 ,15 

Slovní úlohy můžete vkládat na Teams –1.C-(založila jsem nový kanál) 20.-24.dubna-Soubory-Slovní 

úlohy.  

Vše z tohoto týdne budeme mít pohromadě, vše z minulého období je v kanálu Obecné. 

Řešení slovních úloh spolužáků zasílejte přímo autorům prostřednictvím chatu. 

Pokud Teams nepoužíváte, všechny práce stále zakládejte do portfolia dítěte.  

 

Úterý 21.4. 

Čtení a psaní  

Slabikář –90 opět žlutě označit ř Ř. 

Světle zelenou označit všechna š Š. 

Světle modrou označit všechna Č č. 

Znáte písničku A já pořád, kdo to je? 

https://www.youtube.com/watch?v=7MA1NJq3n-Q 

Do sešitu/na papír opsat větu na modrém řádku a přepsat Rozpočitadlo – každý verš (řádek)vždy na 

nový řádek. 

Matematika – procvičování podle odkazů a 10 příkladů na sčítání a odčítání do 20 napsat do sešitu/na 

papír. Nechte děti psát celé příklady.  

 

https://cs.khanacademy.org/math/early-math
https://www.matika.in/cs/
https://skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-a-odcitani-do-20
https://www.youtube.com/watch?v=7MA1NJq3n-Q


Prvouka, pracovní činnosti a výtvarná výchova (na celý týden 20.-24.4.) 

Vypracovat další mini referát na špačka-zjistit informace a samostatně napsat a nakreslit. Hotové 

práce můžete vkládat na Teams- 20.-24. dubna-Soubory-Referáty špaček. 

 

Středa 22.4.  

Čtení a psaní 

Slabikář 91 a slova na s. 63 (horní polovina strany). 

Opět můžete po procvičení změřit počet správně přečtených slov za 1 minutu. 

Do sešitu/na papír opsat větu na modrém řádku. 

Zkusit si diktát některých slov z horní poloviny strany 63. 

Matematika – procvičovat podle odkazů, zkusit řešit slovní úlohy spolužáků na Teams. 

Napsat diktát číslic do 20. 

 

Čtvrtek 23.4. 

Slabikář 92 a slova na s. 63. 

Opsat větu na modrém řádku a psacím písmem přepsat první tři řádky příběhu. Můžete vynechat 

psaní uvozovek.  

Matematika – procvičování podle odkazů. 

 

Pátek 24.4. 

Slabikář 93, 94, 95, napsat věty na modrém řádku.  

Kde je hora Říp?  

https://youtu.be/hsgIEnEmz7A  

Matematika – procvičování podle odkazů. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hsgIEnEmz7A

