
Rozpis učiva na týden od 27.4. do 1.5.2020 

Milí rodiče, 

následuje další učivo. Doufejme, že je konec uzavření škol v dohledu.  I dnes 

posílám dětem krátký zvukový záznam. 

Zvukový záznam v písemné podobě: 

Dobrý den, znovu Vás zdravím! 

Byla bych ráda, děti z 1.B, kdybyste v dalších dnech více pomáhaly doma. A 
s čím máte doma pomoci? Domluvte se s rodiči a vyluxujte pořádně alespoň 
jednu místnost. Naučte se přitom lux vyndat a připravit na luxování. Po 
vyluxování lux zase pořádně ukliďte. Jestliže nepoužíváte doma lux, naučte se 
zametat a zameťte jednu místnost. Když Vám to rodiče dovolí, můžete se naučit 
i vytírat. K tomu se naučte ustlat si postel. A vydržte to celý týden nebo nejlépe 
už si ji stelte pořád. Kdo už si postel stele, má úkol samozřejmě splněný. 

To však není všechno! Další úkol se týká přírody. V příštím měsíci pozorujte 
přírodu kolem sebe. Byla bych ráda, kdybyste poznali pampelišku, 
sedmikrásku, šeřík, zlatici, jabloň a třešeň nejen na obrázku v učebnici, ale i 
v přírodě. Kdo pozná tyto rostliny, i když nepokvetou, bude opravdový mistr. 
Rostliny se dají totiž poznávat nejen podle květů, ale i podle svých dalších 
částí – podle listů, větví, kůry a plodů. Jsem opravdu zvědavá, kdo z Vás umí 
rozlišit smrk, borovici a modřín a kdo zná dub, břízu, jírovec maďal, javor, lípu 
případně i jiné listnaté stromy. 

Mějte se pěkně, choďte ven, sportujte - ať jste zdraví a otužilí! 

Vaše paní učitelka 

Marie Nováková  

 

27.4. – 1.5.2020: Pracovní vyučování na celý týden 

V tomto týdnu přidávám pracovní činnosti:  

Děti by měly vyluxovat alespoň jeden pokoj – lux by si měly připravit a potom ho zase 
uklidit. (Jestliže nepoužíváte lux, mohou se děti naučit zametat i vytírat. Opět by měly 
zamést nebo vytřít jeden pokoj.) 

Celý týden by si děti měly stlát postel. Kdo to neumí, ať se to naučí. Kdo to umí, má 
výhodu. (Bylo by skvělé, kdyby se stlaní postele stalo pro děti samozřejmou 
povinností.) 

Pondělí 27.4.: 

Čtení: Slabikář str.113: K čemu jsou holky a kluci na světě, PS2 str. 24 cv. 3 – 
doplnit slova, která se rýmují. 

Psaní: Písanka 3 str. 19 - dokončit stranu, g na posledním řádku píšeme psacím 
písmem. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 20 cvičení červená květina - pozor na řady 
vzestupné a sestupné, cvičení sluníčko – pozor na příklady v poslední řadě.  

Prvouka: Záznam do deníku – zápis nebo obrázek. 



Úterý 28.4.: 

Čtení: PS2 str. 25 cv. 4 – děti vybarvují rámeček, ve kterém je správné vysvětlení 
významu daného slova (Antarktida, jez, vorvaň). 

Psaní: Písanka 3 str. 20 – první 4 řádky. Děti mohou hledat podobnost s dalšími 
psacími písmeny (C, j). 

Matematika: Učebnice 3.díl str.20 cv. zelená květina a str.21 cv. sluníčko.           
U příkladu zelená květina je třeba vymyslet co nejvíce čísel, která jsou menší než 
první číslo na řádku (v modrém rámečku). V příkladu sluníčko děti postupně počítají 
řetězec příkladů a zapisují do vajíček výsledky. Nakonec nakreslí tolik kuřátek, kolik 
určuje poslední výsledek. 

Prvouka: Učenice str. 60 – Děti by měly poznat keř a strom a vysvětlit, proč se liší. 
Měly by znát části stromu nebo keře. Dále by se měly naučit poznávat zlatici a šeřík 
(nejlépe v přírodě, kvetoucí). Děti mohou poznávat také například kvetoucí třešeň a 
jabloň nebo jiné stromy, podle aktuální situace. Lze je upozornit na rozlišení podle 
kůry stromu. 

Středa 29.4.: 

Čtení: Slabikář str.66 – číst sloupečky se slabikami di – dí, ti – tí.  

Psaní: Písanka 3 str.20 - dokončit stranu, psát psacím písmem. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 21 cv. červená květina – děti počítají příklady a 
podle výsledku vybarvují vajíčka, nakonec spočítají vajíčka podle barev a počty 
zapíší. 

Prvouka: str.61 – děti do rámečků doplňují názvy zeleniny; vybarví strom, který 
mohou vidět na jaře. 

Čtvrtek 30.4.: 

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.) 

Jinak je čtvrtek tentokrát pro Vás! 

 

Pátek 1.5.: 

Pátek – svátek – den volna.  

 

Vhodná cvičení k procvičování podle ročníků najdete například na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/  

 

Poznámky k nácviku psaní: Prosím nepospíchat, před psaním procvičovat ruku. 
Obtáhnout předepsané tvary a potom zkoušet samostatně. Procvičovat psaní při 
každé vhodné příležitosti. 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


Poznámky k učivu českého jazyka a prvouky:  

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

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

Na těchto stránkách jsou k dispozici vzdělávací videa. 

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

doplní výuková videa 3.dílu Matýskovy matematiky – lze využít strany 13 až 15. 

 

Matýskova matematika: 

Strana 13:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-13/ 

Strana 14: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-14/ 

Strana 15 – doporučuji opakování hodin: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-15/ 

 

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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