
Rozpis učiva na týden od 18.5. do 22.5.2020 

Milí rodiče, 

v dalších přílohách znovu naleznete zvukový záznam pro děti, přehlednou tabulku 

probíraného učiva, odkazy na zdroje dostupné na internetu a další pohádku, protože 

je součástí úkolu ve 2.díle Pracovního sešitu ke Slabikáři Jiřího Žáčka. 

Zvukový záznam v písemné podobě: 

Dobrý den! 

Stále na Vás vzpomínám a v duchu se ptám: „Jak se asi máte? Jak vypadá Váš 
den? Kdo z Vás se chystá do školy? Kdo ještě zůstane doma? Píšete nebo 
kreslíte do deníků? Kolik knížek jste přečetli? Žádnou, jednu, dvě, ještě víc?“ 
S některými z Vás mluvím při setkávání online a mám radost z toho, jak jste se 
zlepšili ve čtení, jak počítáte a kolik toho umíte z prvouky.  

Do konce školního roku už zbývá jen měsíc a kousek. Jsem si jistá, že je třeba 
učivo ještě procvičovat. Proto Vás moc prosím: Do konce školního roku 
vytrvejte! Dělejte úkoly pořádně a poctivě, abyste ze své školní práce mohli mít 
v příštím školním roce jen radost. A to Vám moc přeji. 

Vaše paní učitelka 

Marie Nováková 

 

Pondělí 18.5.: 

Čtení: Slabikář str.115 – Nová spolužačka; PS2 str. 27 cv. 2  – doplňovat slova do 
vět. 

Psaní: Písanka 3 str. 24 – první 4 řádky. (Pomalu, pečlivě – vzor mají děti vždy 
obtáhnout.) 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 30 – stranu řešíme podobně jako strany 15, 17 a 
19. 

Prvouka: Učebnice str. 69 – lidské tělo, obličej – četba hádanek a doplnění 
hádanky číslo 5. Pokud děti neznají, měly by se naučit názvy částí lidského těla. 

Úterý 19.5.: 

Čtení: PS2 str. 27 cv. 1 – číst slova a slovní spojení a splnit úkoly v zadání. 

Psaní: Písanka 3 str. 24 - dokončit stranu. 

Matematika: Učebnice 3.díl str.31 – u cvičení modré sluníčko píšeme výsledky do 
kedluben – výsledek 16 podtrháváme zelenou barvou, výsledek 10 modrou atd.  

Prvouka: Děti se mohou věnovat záznamu do deníku. (Lze psát nebo kreslit.) 

Středa 20.5.: 

Čtení: Slabikář str.66 – číst sloupeček se slabikami ně a poslední sloupeček dole. 
S dětmi můžete vymýšlet věty s některými přečtenými slovy. PS2 str. 27 cv. 3 – 
rámečky vybarvují děti podle zadání. Toto zadání je třeba dětem přečíst a případně i 
vysvětlit. 



Psaní: Písanka 3 str. 25 – první 4 řádky. Souvětí „Ďobe a ďobe.“ opisují děti jednou 
na další řádek. (Vzory vět nechte obtáhnout jenom těm dětem, které potřebují získat 
jistotu.) 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 32 – stranu řešíme podobně jako strany 17, 19, 30. 

Prvouka: str.70. Postupujte podle pokynů v učebnici. Část chlapcova těla 
nevystřihujte, jen ji domalujte. 

Čtvrtek 21.5.: 

Čtení: Pohádka „O Smolíčkovi“ - Pohádku doplněnou obrázky (i k vymalování) 
najdete v přílohách a v doplňkových materiálech u naší třídy na školním webu.  Na 
internetu (youtube) jsou verze k poslechu i ke shlédnutí. 

PS2 str. 27 cv. 4 – doplňování slov. 

Psaní: Písanka 3 str. 25 – dokončit.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 33. Výsledky příkladů ve cvičení žluté sluníčko 
pište do květů. 

Prvouka: str.71. Děti by měly přečíst a doplnit básničku. Kdo potřebuje, naučí se 
názvy částí ruky. O hygieně je třeba si s dětmi povídat podle obrázků a textu ve 
spodním rámečku. 

Pátek 22.5.: 

Pro všechny předměty: Ohodnoťte, prosím, práci, kterou jste ještě nehodnotili. Děti 
mohou svoji práci ohodnotit pomocí emotikonů či drobných obrázků, které do sešitů 
nebo pracovních učebnic nakreslí. Pokud chtějí, mohou se ocenit známkou.  

 

 

Znovu přikládám přehled k využití pro zpestření výuky: 

 

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. 

K nácviku psaní naleznete návody na: 

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/ 

Správné držení těla i tužky při psaní hledejte na: 

http://www.jak-spravne-psat.cz/category/psani-krok-za-krokem/ 

Poznámky k učivu českého jazyka a prvouky:  

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

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/
http://www.jak-spravne-psat.cz/category/psani-krok-za-krokem/
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 19: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-19/ 

Strana 20:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-20/ 

Strana 21: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-21/ 

Strana 22: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-22/ 

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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