
1. ročník – (27. 4. – 1. 5.) 

Vážení rodiče, milí žáci! 

 Tak jak jsme Vás minulý týden informovali o plánu uvolňování opatření proti epidemii 

koronaviru, bude zřejmě od 25. 5. možná osobní přítomnost našich žáků ve škole. Jelikož zatím 

škola neobdržela oficiální sdělení, jak by měla být výuka zajištěna, nemůžeme v tuto chvíli 

poskytnout další informace o případném provozu naší školy. Jakmile budeme vědět více, budeme 

Vás jistě kontaktovat s dotazem, zda se Vaše dítě bude účastnit školní výuky. Výuka ve škole 

nebude povinná, měla by probíhat formou školních skupin. Nadále tedy bude probíhat i distanční 

vyučování. Vše ale bude záležet na pokynech ze strany ministerstva. 

 Tak s chutí do dalšího týdne 😊😊😊! 

Pondělí 27. 4. 

 Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

 dále vyberte: 1.ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena –D, d, 

     K, k,  

     N, n. 

Čj – Písanka str. 9.  

M – Učebnice str. 48 cv. 1, 2, 4. 

M – procvičuj si na: 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-rada-1/priklady1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html 

 

Úterý 28. 4. 

Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

 dále vyberte: 1. ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena –V, v, 

     Věty N, Y a V,  

     Věty Z, K a D. 

Čj – Písanka str. 10.  

M – Učebnice str. 48 cv. 5. (pro názornost si můžete ukazovat na číselné ose, na počítadle, 

můžete použít kartička s čísly) 

M – Učebnice str. 48 cv. 6 – opsat jeden sloupeček do sešitu a vypočítat.  

http://www.alfbook.cz/
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html
http://www.alfbook.cz/


 

Středa 29. 4. 

Čj – Slabikář str. 66, 67. 

Čj – Písanka str. 11. ***Pošli foto*** 

M – trénuj si rozklady čísel na: 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm 

 

 

Čtvrtek 30. 4. 

Čj – Dnes nás čeká nové písmeno G, g. Nejdříve si pusť video: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/213543111100009 

Vyplň pracovní list s G, g (str. 21). 

Přečti si čtecí kartu str.26a, doplň tajenku. Můžeš si žlutou pastelkou označit G, g. 

M – Učebnice str. 49.                    ***Pošli foto*** 

Prv – pracovní list.                      ***Pošli foto*** 

 

 

Pátek 1. 5. – státní svátek 

 

 

Dobrovolný úkol č. 1: Najdi doma alespoň 5 věcí, které začínají na G. (***Pošli foto***) 

 Najde někdo 10? Najde někdo i víc než 10? 

 

Dobrovolný úkol č. 2: - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

 dále vyberte: 1. ročník – Matematika – Počítáme do 20 – Finanční gramotnost. 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/213543111100009
http://www.alfbook.cz/

