
Úterý 14.4. 

Slabikář str. 66 sloupečky na procvičování di-ti-ni - nahoře nad čarou. 

Písanka str. 26 celá. 

A celý pracovní list (máte ve složce, co máte hledat - vzor v příloze). 

Malá matematika str. 16-17 - procvičování o více, o méně - matematiku poslat prosím ke 

kontrole. 

Středa 15.4. 

Povinná část. 

Čtení - eTaktik Slabikář str. 112-113 - procvičování. 

Záměna slabik - testík na odkaze https://forms.gle/VZXMfPpvLnz5wTaX7  

(BUDU SLEDOVAT, KDO VYPLNIL) 

 

Diktát do sešitu (děti se budou dívat do včerejší tabulky, slova hledat podle poslechu a pak 

psát) - POSLAT KE KONTROLE 

 

Matematika pouze interaktivní (ale doporučuji trénovat)  

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminusdo20_1.htm 

 

Angličtina dnes pohádkou (odkazy v prezentaci). 

Čtvrtek 16.4. 

Zkouška čtení – Slabikář 102-103 (videohovor) 

Dnešní povinná část - "nové" učivo dě-tě-ně - Slabikář str. 66 sloupečky pod čarou, písanka 

str 27 celá (poslat ke kontrole). 

 

 

Matematika - malá červená 6/3, 27/1 + důležité procvičování na internetu (jinou možnost 

bohužel nemám). 

Pátek 17.4. 

Matematika str. 28-29 + si pusťe moje výuková videa na youtube. Řešení v příloze. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NXaXqLIJFI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Blci14oACms&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Vt7FoSlArAo&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=wgcOqSQzHgo&feature=youtu.be 

Červená matematika 31/1,2 - poslat ke kontrole. 
V naší učebnici je pokus na doma. Pomozte dětem zvážit jejich aktovku (ale plnou, tak jak ji 
nosí do školy), dělali bychom to tak ve třídě a při posílání úkolů nám napiště, kolik - udělám 
na pondělí dětem tabulku... 
Český jazyk čtení - str. 104-105 - Kuřátko. 
Google testík - čtení s porozuměním - budu kontrolovat. 
https://forms.gle/5zjpYq5sgJKbY3dG9 
 

Psaní do sešitu č. 1 - odpovědi na otázky - řešení je v prezentaci. Poslat ke kontrole. 
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Co přinesl Pepík do školy?  
Kde bylo kuřátko schované?  
Jak se kuře prozradilo?  
Kdo si chtěl kuře pochovat?  
Co říkala paní učitelka? 
 
Prvouka bude celý příští týden společně s českým jazykem - téma - Domácí hospodářská 
zvířata. Děti si mohou najít doma dětskou knížku na toto téma, o víkendu si ji prohlížet a číst. 
V pondělí na povídacím kruhu ukázat kamarádům. 

 

  

 


