
1. ročník – (6. 4. – 10. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, 

tak máme třetí týden domácího učení za sebou. Věřím, že to všichni stále dobře zvládáme 😊. 

Chválím všechny prvňáčky, že se naučili pracovat s Alfbookem, všichni měli vysokou úspěšnost 

správných odpovědí. Jen připomínám, že pokud se vám některé cvičení nepovede, můžete jej 

doplňovat opakovaně, dokud nedosáhnete 100% úspěšnosti. V práci s Alfbookem budeme i tento 

týden pokračovat. V rámci zpětné vazby bych Vás také chtěla poprosit, zda byste mi mohli každý 

týden poslat vyfocené práce buď na můj soukromý email: vladkastehnova@seznam.cz, dále jsem 

na WhatsAppu založila skupinu Prvňáci, je možné také použít Messenger. Takže zvolte cestu, 

která je pro Vás dostupnější. Nemusíte posílat všechny práce, jen ty určené. Pro tento týden opět 

přikládám zadání, které si můžete vyzvednout během pondělí, případně úterý u hlavního vchodu 

do školy (některým tedy posílám mailem). Tak s chutí do toho! 

Abych nezapomněla. Chválím také rodiče, že to s dětmi doma zdárně dávají 😊😊😊. Nebojte, 

tento týden jsou Velikonoční prázdniny 😊. 

6. 4. 

• Čj – kopie s písmenem H, vypracovat úkoly 1.,2.,3.,4. (alespoň obtáhni, pokud to 

     nepůjde), 5. Před úkolem číslo 6 si vyzkoušej obtáhnout několika pastelkami psací H  

     (druhá strana listu), poté doplň cvičení 6. 

• Čj – kopie - pojmenuj obrázky, všechny začínají na H,h. 

• Do modrého sešitu nakresli obrázky, které začínají na H,h (alespoň 5). 

• M – učebnice str.32 cv.8. 

• M - vyzkoušej online cvičení: Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

       dále vyberte: 1.ročník - Matematika – Počítáme do 10 - Opakování čísel do 10. 

7. 4.  

• Čj – ČK str. 21a (označ žlutou pastelkou písmena H,h, poté kartu přečti). 

• Písanka str.2.  *** Prosím poslat foto.*** 

• M – učebnice str.35. 

• Prv - Stromy a keře na jaře: až budeš venku, utrhni malou větvičku, dej ji doma do vázy 

a pozoruj, co se bude dít. Každé 2 dny namaluj do sešitu obrázek větvičky ve váze. Vydrž 

malovat 10 dní (můžeš i déle). Na konci pokusu bys měl mít v sešitě 5 obrázků. Sleduj, 

jak se větvička bude měnit. 

 

http://www.alfbook.cz/


8. 4. 

• Slabikář str.60, 61. 

• Písanka str.3.  *** Prosím poslat foto.*** 

• M – nastříhej si poslaná čísla, slož si číselnou řadu od 0 do 20, čti správně čísla vzestupně 

i sestupně (kartičky s čísly si ulož do sáčku, případně do krabičky).  

• M – učebnice str.36 cv. 5.,6. 

 

Dobrovolný úkol č.1 – na jedničku s hvězdičkou      . Doplň křížovky. 

                 *** Prosím poslat foto.*** 

 

9. 4. Velikonoční prázdniny 

10. 4.  Velikonoční prázdniny 

13. 4. Pondělí velikonoční 

 

Dobrovolný úkol č.2:   Vyrobte si slepičku!             Dejte si naklíčit obilí! 

 

 

 

 

 

Příští týden budeme zadávat úkoly až v úterý.  

 


