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Vážení rodiče, milé děti, 

 na následující týdny budu učivo zadávat vždy na celý týden, ve škole se budeme zabývat i dalšími 

aktivitami a hodně času nám zabere péče o osobní hygienu a povídání. Členění na jednotlivé dny 

neumím přesně odhadnout. Rozložení učiva na jednotlivé dny si můžete řídit podle vašich možností.  

První týden bude ve škole adaptační a vy budete mít více času na případné doplnění předchozího 

učiva a na individuální procvičování podle potřeb dítěte.  

V průběhu týdne vám dám i vědět, jak bude do konce školního roku probíhat online vyučování.  

 

Studijní program na tento týden: 

Čtení a psaní 
Slabikář 116-124 

Písanka 4.díl Fraus s.2,3,4 

Pro Písanku a Moji první čítanku na další měsíc se po předchozí domluvě zastavte . Rodiče nesmíme 

do budovy pouštět, musíme si domluvit předání. 

Tímto týdnem ukončíme čtení ze Slabikáře. Ve škole si uděláme test čtenářských dovedností. Děti 

budou číst slova ze strany 68 (dolní polovina strany). Změřte si počet slov za minutu. Děti by již měly 

plynule slabikovat a správně přečíst minimálně 12 slov za 1 minutu.  

Každý den zařazujte čtení vlastní knihy a procvičování čtení s porozuměním. 

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

 

Matematika 
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 

 

Matematika – 3.díl s. 84,85,86  

 https://www.youtube.com/watch?v=PxpFzxw_JhI  

Video je špatně slyšet, doporučuji sluchátka. Paní učitelka v nahrávce stručně vysvětluje základní 

pravidla ABAKU.  
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https://www.matika.in/cs/
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Na straně 86 by neměly být žádné nejasnosti. Barevné trojice ve cvičení 2 nám budou dávat součet 5.  

Nechte děti přemýšlet samostatně, na správné řešení jistě přijdou i bez vašeho vysvětlení.  

Prvouka, pracovní činnosti a výtvarná výchova 
Tento týden budeme ve škole vymýšlet, kam se Medvídek Cestovatel vydá příště a dáme všem 

domácím školákům vědět, jaký bude jeho další cíl. Do té doby můžete dodělávat a vylepšovat 

předchozí projekty. Společně s medvědem si budeme opakovat dopravní výchovu. 

Literární výchova 
Poslech libovolné pohádky. 

Hudební výchova 
Česká státní hymna – máme ji ve Slabikáři na poslední straně, naučíme se ji hezky číst a pokusíme se 

hymnu naučit zpaměti. Text hymny přepíšeme na volný list papíru a doplníme ilustrací. 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI 

 

Nezapomínejte na úkoly z Aj – jsou stále na stránkách školy a opět je uložím i na Teams do souborů. 

Na Teams založím další týden a můžete přidávat vlastní fotografie, vzkazy pro třídu, ukázky prací.  Ve 

škole si vše společně prohlédneme a také přidáme něco ze života ve škole. 

Přeji hezké dny 

Kateřina Hartlová 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

