
Rozpis učiva na týden od 14.4. do 17.4.2020 

Milí rodiče, 

pokračujeme, vydržte! 

Dopis znovu přikládám i jako nahrávku. Ve zvláštní příloze najdete omalovánky 
k vytištění. 

Milé děti, všechny Vás zdravím! 

Dnes Vám povím něco o Velikonocích, protože velikonoční svátky právě 

slavíme. 

Pro křesťany jsou to největší svátky kalendářního roku. Připomínají si 

ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a věří, že Ježíš svou smrtí vykoupil 

lidstvo od hříchu a smrti. 

Židé slaví svátky Pesach. I pro ně jsou to svátky, které se dají srovnávat 

například s Vánocemi. Židé vzpomínají na svůj odchod z otroctví ve 

starověkém Egyptě. 

Mnoho lidí se o Velikonocích raduje z příchodu jara, z přicházejících teplých 

dnů, probouzející se přírody a příchodu mláďat. 

Řada lidí spojuje Velikonoce s tradičními zvyky. Pečou se jidáše, mazance 

nebo beránci, pletou se pomlázky a barví vajíčka. 

Vejce se prý barvila už ve starém Egyptě, v Persii nebo v Římě. Obarvené 

vaječné skořápky staré 60 tisíc let se našly dokonce i v Jižní Africe. Vejce byla 

a jsou pro lidi symbolem zrození a života. V našich zemích si lidé o barvených 

vejcích povídali legendy. Jedna taková legenda vypráví o Ježíšovi a svatém 

Petrovi, kteří kdysi chodili po světě. Jednou se prý zastavili u dveří chudé 

hospodyně. Unavení a hladoví ji poprosili o trochu jídla. Žena měla jen několik 

vajec. Vejce uvařila pocestným. Když odešli a šla uklidit skořápky, čekalo ji 

velké překvapení. Na místě skořápek nalezla zlaté střípky. Na památku této 

legendy barvili lidé často vejce na žluto.  

Většina z Vás zná také pomlázku. Muži a chlapci ji v naší zemi pletou z mladých 

vrbových proutků. Na Velikonoční pondělí ráno pak chodí koledovat a šlehají 

pomlázkou ženy a dívky. Mladé proutky mají ženám a dívkám předat životní 

sílu. Někdy se říká, že je mají omladit. Dívky dávají koledníkům obarvená 

vajíčka, na Moravě i barevné pentle na pomlázku. 

V některých zemích hledají děti o Velikonocích v neděli nebo v pondělí v domě 

a na zahradě zdobená vajíčka, která tam podle pohádek přináší a schovává 

Velikonoční zajíček. 

Jsem zvědavá, které velikonoční zvyky se líbí Vám. Můžete si to zaznamenat do 

Vašeho deníku. (Napsat nebo nakreslit.) 

Přeji Vám všem klidné prožití velikonočních svátků. 



Vaše paní učitelka 

Marie Nováková 

 

Úterý 14.4.: 

Čtení: Bude procvičováno v rámci prvouky a čtení vybrané knížky. 

Psaní: Písanka 3 str. 14 – prvních 5 řádků. Děti můžete upozornit, že psací B 
píšeme jako psací P, ale uděláme mu ještě pořádné bříško. Důležité je začít 
uprostřed nahoře a napsat nejprve „pláštík“, potom „hlavu“ a nakonec „břicho“.  
Můžete si také povídat o slovu břicho, které začíná na b a vymýšlet další slova 
začínající na b. Zkuste s dětmi vymyslet slovo, které by začínalo na velké B. (Děti by 
už mohly znát pravidlo o jménech začínajících velkým písmenem.) 

Matematika: Učebnice 3.díl str.15. Postup a řešení příkladů je obdobné jako u 
strany 11 a 13. 

Prvouka: str.58 – děti přečtou básničku, modře zakroužkují obrázky velikonočních 
zvyků a vybarví, co děláte u Vás doma. Mohou i něco domalovat do učebnice nebo 
do deníku. 

Středa 15.4.: 

Čtení: Slabikář str.64 – slova s písmenem Ch, ch, PS2 str. 24 cv. 2. 

Psaní: Písanka 3 str.14 - dokončit stranu, písmena b, B na posledním řádku psát 
psacími písmeny a str. 15 první 2 řádky – pište jen výrazy napsané psacími 
písmeny, ostatní vynechte.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 16 cv. červená květina a dva sloupečky ze cv. 
sluníčko. 

Cvičení červená květina – děti dopočítávají příklady na jednotlivých lístcích tak, aby 
vyšlo číslo, které je napsáno v květu. Pozor na poslední květinu se znaménkem 
minus.  

Cvičení sluníčko – příklady jsou podobné jako u cvičení sluníčko, ale střídají se 
příklady na sčítání a odčítání, což může být pro některé děti těžké. Dětem pomůže 
znázorňování úloh pomocí kostek ze stavebnic, knoflíků, rukou … 

Prvouka: Záznam do deníku – zápis nebo obrázek. 

Čtvrtek 16.4.: 

Čtení: Slabikář str.111 básně Klubko a Mláďata – přečíst, případně si o přečteném 
povídat. PS2 str. 24 cv.3 – rámečky jen vybarvujte, na řádky nepište. 

Psaní: Písanka 3 str. 16 – prvních 5 řádků. Děti již umí psát psací Z, z, nyní k němu 
připojují háček. 

Matematika: Učebnice 3.díl str.16 - dokončit.  



Cvičení sluníčko: dokončit. 

Cvičení zelená květina: Příklady s výsledkem 11 podtrhávají děti červeně, 
s výsledkem 13 zeleně a s výsledkem 12 modře. Uvítám, když děti povedete k tomu, 
aby podtržení bylo viditelné a aby děti příklady nezačmáraly. 

Prvouka: Záznam do deníku – zápis nebo obrázek. 

Pátek 17.4.: 

Pátek je pro Vás. Jen nezapomeňte s dětmi alespoň chvilku věnovat čtení. 

 

Poznámky k nácviku psaní: Nezapomínejte, prosím, dětem před psaním připomínat 
procvičování ruky. Děti mají vždy nejprve obtáhnout předepsané tvary. Psaní (i 
velkými tiskacími písmeny) cvičí děti také při psaní deníku nebo při psaní jiných 
úkolů. 

Poznámky k učivu matematiky: Pokud můžete využívat internet, učivo vhodně 

doplní výuková videa 3.dílu Matýskovy matematiky strana 6 až 8. 

Matýskova matematika: 

Strana 6:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-6/ 

Strana 7: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-7/ 

Strana 8: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-8/ 

 

K opakování: K opakování doporučuji Online výuku s Agátkou, Matýskem a Oskarem od 

Nové školy Brno. 

 https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/ 

 

Vhodné je i televizní vysílání pořadu Učítelka. 

 

Marie Nováková 
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