
1. ročník – (13. 4. – 17. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, tak máme čtvrtý týden domácího učení za sebou. Tento týden budeme 

opět pokračovat. Děkuji všem rodičům, kteří vzorně dohlíží na práci dětí. Děkuji za odeslané 

úkoly. Chválím děti, které pravidelně pracují na úkolech a daří se jim plnit i ty dobrovolné. 

Myslím, že nám to jde 😊. 

Za splněné úkoly za celý týden posílám . 

 Za splnění dobrovolného úkolu posílám . 

I tento týden budeme pracovat s Alfbookem, který vás podle reakcí nadchnul. Občas se ale stává, 

že je přetížený, tak mějte trpělivost a zkoušejte to opakovaně. Také nezapomeňte pečlivě 

pozorovat a zakreslovat větvičku (úkol z Prv). A jdeme na to                . 

 

Úterý 14. 4. 

Čj – Čeká na nás nové písmeno CH. Nejprve si pusťte video: 

https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-ch-5e4418c617fa7870610ecfce. 

Čj – Vyplňte cvičení z kopie s písmenem CH (str.23).        ***Prosím poslat foto*** 

M – Učebnice str. 42. Kopie str. 2 (trénuj psaní čísel 11-15), mezi čísly dělej mezery (dej si tam 

prstík). 

Aj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

 dále vyberte: 1.ročník – Anglický jazyk – Slovní zásoba – Barvy. 

 

Středa 15. 4. 

Čj – ČK str. 23a (označ žlutou pastelkou písmena Hh,ch, poté kartu přečti). 

Čj – Tentokrát nebudeme kreslit obrázky do sešitu, ale rozhlédni se kolem sebe a zkus najít věci, 

které začínají na CH. Tyto věci (alespoň 5) polož na papír k písmenu CH a popros maminku, ať 

vše vyfotí a pošle mi foto. Lovu zdar!       ***Prosím poslat foto*** 

Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

 dále vyberte: 1.ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena – Ch,ch. 

M – Učebnice str. 43. Kopie str. 30 (trénuj psaní čísel 16-20), mezi čísly dělej mezery (dej si tam 

prstík). 

https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-ch-5e4418c617fa7870610ecfce
http://www.alfbook.cz/
http://www.alfbook.cz/


 

Čtvrtek 16. 4. 

Čj – Slabikář str. 62. 

Čj - Písanka str.4. 

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

dále vyberte: 1.ročník - Matematika – Počítáme do 20 – Porovnáváme do 20. 

 

 

Pátek 17. 4. 

Čj – Slabikář str. 63 – přečti si. 

Dobrovolný úkol: Dej si naklíčit hrách a pozoruj každý den, co se s ním děje. Můžeš použít lupu. 

Čj –Nejprve si psací velké K nacvič na papíře. Vypadá jako velké I, k tomu se ale přidá ještě 

jedna nožička s kličkou. Obtáhni předepsané K několika pastelkami. 

Čj - Písanka str.5. 

M – Učebnice str. 44.         ***Prosím poslat foto*** 
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