
1.C 4.-7.5.2020 
  

Vážení rodiče a milé děti, 

tento týden se sejdeme při online vyučování po skupinkách v úterý a ve čtvrtek na Zoom, ve středu 

celá třída na Teams při společném cestovatelském povídání ( Medvídek Cestovatel jede do Paříže) a 

jednotlivě podle potřeby v pondělí a v pátek (10 - 12hodin) na Teams. 

Na Teams opět zakládám nový kanál 4.-7.května a prosím všechny nové ( i nově zpracované starší  

příspěvky) ukládat tam. 

Náš studijní program na tento týden: 

Pondělí 4.5. 

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 

Protože je potřeba procvičovat psaní číslic, dejte si diktát čísel a nechte děti samostatně napsat pár 

příkladů. 

Čtení a psaní 
Každý den je vhodné číst vlastní knihu a krátce procvičovat čtení s porozuměním na:  

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1#texty 

 

Pro pondělní úkol ve Slabikáři by bylo dobré zaměstnat tatínky, dědečky, strýčky… 

Až si děti přečtou příběh na s. 100, možná se společně pustí do domácího vylepšování. 

Na papír/do sešitu napsat větu na modrém řádku.  

Procvičovat psaní jednotlivých písmen – můžete využít stranu 124. Která psací písmena ještě 

neumíme? 

Úterý 5.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů. 

Čtení a psaní 
Slabikář s. 101 – nacvičit hezké plynulé čtení a jednu z básniček se naučit zpaměti. 

Při online vyučování s dětmi ještě udělám úvod do di ti ni na straně 102 a 103 a napíšeme  

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.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1#texty


diktát věty: Já mám boty jako táta. Věta je ve SL na s.69 a děti si napsaný diktát budou kontrolovat 

podle učebnice. 

Prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti 
Medvídek Cestovatel se chystá na cestu do Paříže… Těší se na obrázky, náměty na prohlídky 

památek, na doporučené módní doplňky, na rady na cestu… 

 

Středa 6.5. 

Matematika 
Procvičování podle individuální potřeby. 

Čtení a psaní 
Procvičování čtení slov na s.65. 

Slova v prvním sloupci Cc přepsat psacím písmem. 

 

Čtvrtek 7.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů a diktát čísel na procvičení psaní. 

Čtení a psaní 
Nové učivo při online vyučování – čtení a psaní dě tě ně. 

Slabikář strana104, 105- část textu zůstane na samostatné domácí čtení. 

Psaní slabik s dě tě ně. 

Psaní slov na modrém řádku. 

 

Hezký první květnový týden  

Kateřina Hartlová 

 

 

 


