
Rozpis učiva na týden od 20.4. do 24.4.2020 

Milí rodiče, 

následuje další učivo. Bylo by dobré, kdybyste s dětmi vydrželi, aby dovednosti, které 

děti získaly, nevyhasly. Mám radost z toho, jak děti zatím (s Vaší velkou podporou) 

pracují.  

I dnes přikládám v e-mailové poště krátký zvukový záznam. Ve zvláštní příloze u této 

pošty naleznete (stejně jako na webových stránkách školy) také obrázky Zášupšáka, 

Lichožroutů a fotografie jejich autorů. 

Zvukový záznam v písemné podobě: 

Milé děti, 

dnes Vám povím něco z pohádkové říše kolem nás. To, co budu povídat, mi 

nemusíte věřit, protože budu povídat o dvou druzích skřítků. Pro skřítky mají 

autoři pohádek a příběhů různé názvy, někdy jim říkají dokonce skřeti, jindy 

jsou to strašidla, trpaslíci nebo třeba Lichožrouti. 

Potkaly jste už nějakého skřítka? Viděly jste ho? Povídaly jste si s ním? Ne? 

Ani o Lichožroutech jste neslyšely? Určitě jste o nich nejen slyšely, ale možná 

většina z Vás viděla o Lichožroutech i film. Lichožrouti se vyskytují snad 

v každé domácnosti. Vždycky Vám sežerou jen jednu ponožku, druhá Vám 

zůstane. Pan spisovatel Pavel Šrut o nich napsal několik napínavých knížek a 

já věřím, že si je už brzy přečtete. 

Lichožrouti se vyskytují i v naší škole. Možná jste si všimli, že v naší třídě 

nechali na podzim jednu pěknou ponožku. Kromě Lichožroutů ale můžete 

v naší škole potkat i další skřítky a strašidla. Docela blízko naší třídy určitě 

bydlí například Zášupšák. Je to skřítek, který schovává věci, když je nejvíc 

potřebujete nebo když je právě chcete. Vy mi zase nevěříte? O skřítcích, vílách 

a strašidlech sepsala celé encyklopedie paní spisovatelka Vítězslava Klimtová. 

Píše, že bychom zvláště některé druhy strašidel měli chránit, jinak zaniknou. Až 

se vrátíte do školy, můžeme si některou z encyklopedií prohlédnout. Dnes Vám 

posílám alespoň několik fotografií a obrázků Zášupšáka, abyste mi věřili. 

Mějte se pěkně a pozorně se dívejte kolem sebe, třeba nějakého hodného 

skřítka nebo krásnou vílu uvidíte. 

Vaše paní učitelka 

Marie Nováková 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pondělí 20.4.: 

Čtení: Slabikář str.65 – přečíst slova ve sloupečcích s písmeny C, c; Č, č; B, b; Ž, ž. 
S přečtenými slovy mohou děti vymýšlet věty. K tomu mohou pokračovat ve 
čtení knížky, kterou si vybraly. 

Psaní: Písanka 3 str. 16 - dokončit stranu, písmena ž, Ž na posledním řádku psát 
psacími písmeny a str. 17 první 2 řádky – pište jen výrazy napsané psacími 
písmeny, ostatní vynechte.  

Matematika: Učebnice 3.díl str.17 - řešení příkladů je obdobné jako u strany 11, 13 
a 15. 

Pro všechny předměty: Zkuste s dětmi ohodnotit předcházející práci, kterou jste 
ještě nehodnotili. Děti mohou svoji práci ohodnotit pomocí emotikonů či drobných 
obrázků. Pokud chtějí, mohou se ocenit známkou. (Hodnocení lze provést ve všech 
sešitech a pracovních učebnicích.) 

Úterý 21.4.: 

Čtení: Slabikář str.111 – báseň: Máme štěně Matěje. PS2 str. 24 cv. 4 – 
doplňovaná slova mohou děti psát velkými tiskacími písmeny. 

Psaní: Písanka 3 str. 18 – první 4 řádky. U velkého psacího Ř je opět důležité začít 
uprostřed nahoře a napsat nejprve „pláštík“ (kabátek, batoh), potom „hlavu“ a 
nakonec „jámu“ (odraz od řádku a vytáhnout).   

Matematika: Učebnice 3.díl str.18 cv. červená květina. Vajíčka s výsledkem 13 
vybarvují děti žlutě, s výsledkem 11 zeleně atd. Nakonec spočítají počet vajec podle 
barev a zapíší do rámečků odpovídající barvy. 

Prvouka: Záznam do deníku – zápis nebo obrázek. 

Středa 22.4.: 

Čtení: Slabikář str.65 – číst sloupečky s písmenem Ř, ř; G, g. PS2 str. 25 cv. 1 – 
číst slova i slovní spojení a vymýšlet s nimi věty. 

Psaní: Písanka 3 str.18 - dokončit stranu, písmena ř, Ř na posledním řádku psát 
psacími písmeny.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 18 cv. sluníčko – děti počítají vajíčka, zapisují 
počet a porovnávají, nakonec zapisují velkými tiskacími písmeny odpovědi na otázky. 

Prvouka: str.59 – děti by měly poznat různé druhy zeleniny a vědět, jaký je rozdíl 
mezi setím a sázením. (Zábavné bývá poznávání zeleniny poslepu podle chuti.) 

Čtvrtek 23.4.: 

Čtení: Slabikář str.112-113 článek: Sešup – přečíst, případně si o přečteném 
povídat. PS2 str. 25 cv.2 – doplňovaná slova mohou děti psát velkými tiskacími 
písmeny 

Psaní: Písanka 3 str.19 – první 4 řádky. Dětí se můžeme ptát, jaká písmena nám 
psací g připomíná (psací a, j případně části dalších písmen). 

Matematika: Učebnice 3.díl str.19 - řešení příkladů je obdobné jako u strany 11, 13, 
15 a 17. 

Prvouka: Záznam do deníku – zápis nebo obrázek. 

 



Pátek 24.4.: 

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 českého jazyka a psaní:  

K doplnění učiva českého jazyka a prvouky lze využít stránky ČT EDU.  

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

Na těchto stránkách jsou k dispozici vzdělávací videa. 

Pokud zadáte například klíčové slovo jaro, lze si vybrat vhodná videa k tomuto 

ročnímu období nebo i ke zvykům a svátkům, které v období jara slavíme. K prvouce 

můžete rovněž zkusit heslo Velikonoce, strašidla (případně skřítkové). V ČJ a 

literatuře můžete pro 1.stupeň v rubrice Slovní zásoba využít videa o písmenech, 

která probíráme. 

 

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

doplní výuková videa 3.dílu Matýskovy matematiky – lze využít strany 9 až 12. 

 

Matýskova matematika: 

Strana 9:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-9/ 

Strana 10: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-10/ 

Strana 11: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-11/ 

Strana 1: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-12/ 

 

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. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/ 

 

Marie Nováková 
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