
Rozpis učiva na týden od 25.5. do 29.5.2020 

Milí rodiče, 

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

probíraného učiva, podrobné informace o probíraném učivu a odkazy na zdroje 

dostupné na internetu.  

Zvukový záznam v písemné podobě: 

Milé děti! 

V následujících nahrávkách Vám budu číst krátká povídání z knížky Františka 

Nepila: Podívánky. Doufám, že se Vám jeho povídání bude líbit stejně jako mně 

a že Vás naučí dívat se kolem sebe pozorně a s otevřenýma očima. 

„Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá trošku knížce? Okno i knížka 

se otvírá i zavírá skoro stejně. A když je otevřete, objeví se vám vždycky 

kousek světa. Ne jeden. Dva! Jeden, který znáte: ulice, dvorek, protější dům. 

Druhý, který neznáte: neznámý člověk nebo kytička či brouk, které nedovedete 

ani pojmenovat. O kterých nevíte vůbec nic. Nevěřili byste, co zajímavých lidí, 

věcí i tvorů kolem nás chodí, roste a je. Jak zajímavý je svět. I kousek světa. I 

kousíček. Tak zajímavý, že na to nestačí otevřít jenom okno nebo knihu. Na to 

musíte otevřít i oči. Ale to vy dovedete.“ 

Knížku už jsem pro Vás otevřela a František Nepil Vás žádá, abyste nechali oči 

otevřené. Dívejte se pozorně, jak vypadá svět pod Vašimi okny. Jsem zvědavá, 

co uvidíte a možná i napíšete nebo nakreslíte do svých deníků.  

Vaše paní učitelka 

Marie Nováková 

 

Pondělí 25.5.: 

Čtení: Slabikář str.67 – číst slova s bě, pě; vymýšlení vět – můžete vymýšlet věty 
nebo slovní spojení; děti mohou odpovídat na Vaše otázky (například: Jaká je/může 
být Běta, pěst, pěšinka … Práme se na slova nebo slovní spojení, která děti četly ve 
sloupečcích.) 

Psaní: Písanka 2 str. 32 – děti dokončí písanku číslo 2. Věty by měly přepsat 
psacím písmem. U psaní vět je třeba dávat pozor na psaní velkého písmene na 
začátku věty a na zápis znaménka na konci věty. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 34 – stranu řešíme podobně jako strany 11, 13 a 
další. 

Prvouka: Učebnice str. 72 – nemoc, úraz, u lékaře. Můžete postupovat podle 
instrukcí na konci stránky. O obrázcích na stránce si s dětmi co nejpodrobněji 
povídejte. 

 

 



Úterý 26.5.: 

Čtení: Slabikář str.67 – číst slova s vě; vymýšlení vět – místo vymýšlení vět můžete 
hrát hry se slovy: Nechejte děti například hádat, na jaké slovo ve sloupečku myslíte. 
Děti se mohou ptát jenom takovým způsobem, abyste mohli odpovídat ano/ne. 

Psaní: Písanka 3 str. 26 - prvních 5 řádků, vše píšeme psacím písmem. 

Matematika: Učebnice 3.díl str.35 – jestliže máte dřevěné kostky, nechte děti 
stavby ve cvičení modré sluníčko a červená květina postavit.  

Prvouka: Děti se mohou věnovat záznamu do deníku. (Lze psát nebo kreslit.) Také 
můžete realizovat jiné aktivity podle vlastní volby. 

Středa 27.5.: 

Čtení: Slabikář str.67 – číst sloupeček se slabikami mě a první sloupeček se 
slabikotvorným r, l. (Jde o první dva dolní sloupečky.) Opět lze hrát hry – třeba i na 
procvičení paměti. Například dospělý řekne: „V Brně jsem potkal Petra.“, dítě 
pokračuje: „V Brně jsem potkal Petra a kapra.“ Dospělý opět naváže: „V Brně jsem 
potkal Petra, kapra a úsměv.“ – Do věty, která se neustále rozšiřuje, přidáváme slova 
ze sloupečků, které jsme četli. Usilujeme o to, abychom si zapamatovali co nejdelší 
větu. Vždy musíme zopakovat vše, co ve větě řekl hráč před námi, nakonec 
přidáváme další slovo. (S dětmi se podle slov, která jsou k dispozici, můžeme 
domluvit, zda je povoleno vymýšlet legrační nebo zcela nesmyslná spojení.) 

Psaní: Písanka 3 str. 26 – dokončit psacím písmem. Dětem opět připomeneme 
pravidla psaní vět.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 36 – stranu řešíme podobně jako strany 11, 13 a 
další. 

Prvouka: str.73. -  Postupujte podle pokynů v učebnici.  

Čtvrtek 28.5.: 

Čtení: Slabikář str. 67 – poslední dva sloupečky. Místo vymýšlení vět, můžete u 
některých slov vymýšlet slova podobného nebo opačného významu. Opět můžete 
cvičit paměť například tím, že budete k některým slovům přidávat přídavná jména. 
(Je přitom potřeba, aby dospělý s dítětem spolupracoval.) Vybereme třeba slovo 
městečko. Dospělý: „Městečko je malé.“ Dítě: „Městečko je malé a čisté.“ Dospělý: 
„Městečko je malé, čisté a uklizené.“ Nemusíme pokračovat dlouho! Je třeba, aby 
děti byly úspěšné. 

Psaní: Písanka 3 str. 27 – prvních 5 řádků, vše píšeme psacím písmem. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 37. O pláncích na osázení záhonů si můžete 
s dětmi povídat. Děti mohou na papír nakreslit i jiné plánky záhonů. 

Prvouka: Děti se mohou věnovat záznamu do deníku. (Lze psát nebo kreslit.) Také 
můžete realizovat jiné aktivity podle vlastní volby. 

Pátek 29.5.: 

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/ 

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 27 až 30. 
 

Matýskova matematika: 

Strana 27: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-27/ 

Strana 28:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-28/ 

Strana 29: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-29/ 

Strana 30: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-30/ 

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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