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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 Londýna) 

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

Na Teams opět zakládám nový kanál 11.-15.května a prosím všechny nové ( i nově zpracované starší  

příspěvky) ukládat tam. 

Náš studijní program na tento týden: 

Pondělí 11.5. 

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  každý den 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  

Slabikář – slova na s. 66- procvičovat čtení slov, změřit si počet slov za minutu. 

7 slov z této strany napsat podle diktátu. 

Zopakovat si měsíce v roce, dny v týdnu, roční období. 

Úterý 12.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů. Několik příkladů samostatně napsat. Pokud mají děti zájem, tak je nechte 

připravit matematické úlohy pro spolužáky.  

Čtení a psaní  
Nácvik psaní a čtení bě, pě, vě,mě v rámci online vyučování – Slabikář s. 106, diktát vybraných slov ze 

s. 66.  

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

památek, na rady na cestu… 

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


 

Středa 13.5. 

Matematika 
Procvičování podle individuální potřeby. 

Čtení a psaní 
Slabikář s.107 

Napsat dvě poslední věty příběhu 

 

Čtvrtek 14.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů, diktát čísel na procvičení psaní. 

Čtení a psaní 
Nové učivo při online vyučování – čtení a psaní Ď Ť Ň. Slabikář strana 108 a 109, 110 

Napsat větu na modrém řádku s. 108 a diktát slov na modrém řádku s. 109 – oprava podle předlohy. 

Pátek 15.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů.  

Čtení a psaní 
Slabikář s. 67- horní polovina strany. 

Číst vlastní knihu, procvičovat čtení s porozuměním. 

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

Poslech pohádky Boženy Němcové Sůl nad zlato a samostatné převyprávění. Pokud budou děti chtít, 

budu se opět těšit na obrázky k pohádce. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IdcsbXP__U 

 

 

Hezký týden 

Kateřina Hartlová 
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