
1.C 18.-22.5.2020 
  

Vážení rodiče a milé děti, 

tento týden se sejdeme při online vyučování po skupinkách v pondělí (v úterý budu ve škole) a ve 

čtvrtek na Zoom , ve středu celá třída na Teams při společném cestovatelském povídání ( Medvídek 

Cestovatel jede do Říma) a jednotlivě podle potřeby  v pátek (10 - 12hodin) na Teams. V úterý 

odpoledne se můžete zastavit ve škole pro tištěné materiály na procvičování matematiky a můžeme 

se i osobně setkat. Ve škole budu až do 18 hodin. 

Na Teams opět zakládám nový kanál 18.-22.května a prosím všechny nové ( i nově zpracované starší  

příspěvky) ukládat tam. 

Náš studijní program na tento týden: 

Pondělí 18.5. 

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–s.111- nácvik plynulého čtení básniček, práce s textem na s. 110 při online vyučování a opis 

věty na modrém řádku s.111  

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

Úterý 19.5. 

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

připravit matematické úlohy pro spolužáky.  

Čtení a psaní  
Slabikář s. 112 a část s.113- Sešup. 

Z textu přepsat první větu psacím písmem a opsat větu na modrém řádku – vše na s.112. 
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Prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti 
Medvídek Cestovatel se chystá na cestu do Říma… Těší se na obrázky, náměty na prohlídky památek, 

na rady na cestu,  na stavby ze stavebnic, těší se i na vlastní reportáže z cest do Říma… 

 

Středa 20.5. 

Matematika 
Procvičování podle individuální potřeby. 

Čtení a psaní 
Slabikář s.68- procvičování čtení slov v horní polovině strany, básnička na s. 113- nácvik plynulého 

čtení. 

Napsat první sloku básně, každý verš napsat na jeden řádek. 

 

Čtvrtek 21.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů, diktát čísel na procvičení psaní. 

Čtení a psaní 
Nové učivo – nácvik čtení slabikotvorného l,r na s. 67. 

Čtení básničky na s. 114 a přepis poslední sloky básně.  

Pátek 22.5. 

Matematika 
Procvičování podle odkazů.  

Čtení a psaní 
Slabikář s. 115 a opis věty na modrém řádku. 

Poslech příběhu podle vlastního výběru. Co třeba nějakého Hurvínka? 

Budu se těšit na obrázky k příběhu. 

https://www.youtube.com/watch?v=CD-sD9Vy6LY 

 

Číst vlastní knihu, procvičovat čtení s porozuměním. 

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

 

Hezký týden 

Kateřina Hartlová 
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