
1. ročník – (20. 4. – 24. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, tak máme pátý týden domácího vyučování 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 stále jde 😊. Jen připomínám, abyste si vypracované úkoly doma 

ukládali. Pracovních listů už je docela dost, tak pokud by Vám to vyhovovalo, můžete mi je vždy 

v pondělí vhodit do složky, když si chodíte pro úkoly, já si je tu založím. Jen tak pro zajímavost 

seznam věcí, které jste mi minulý týden posílali na fotografiích. Mimochodem, docela jsem se 

pobavila: 

CHLÉB, CHLEBNÍK, CHŮVIČKY, CHALOUPKY, CHOBOTNIČKY, CHŇAPKA, CHATA, 

CHALUPÁŘ (časopis), CHLUPY, CHODBA, CHAMELEON, CHLAPI, CHLAPEC, 

CHECHTAJÍCÍ SE HRAČKA, CHLOR, CHLORELLA, CHODNÍK, CHODIDLO, CHRUP.        

Abych nezapomněla, někdo mi poslal také fotku sebe a taťky, takže dva pěkné CHLAPY. No, asi 

se mi to domácí vyučování začíná líbit 😊😊😊. Tak jdeme opět s chutí do toho! 

 

Pondělí 20. 4. 

*Čj – dnes nás čeká nové písmenko Ř, ř. Nejprve si pusť video: 

    https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/214543111100005, 

    poté doplň kopii pracovního listu (str. 35). 

*Čj - Písanka str.6. Pokud si nevzpomeneš na všechna písmenka, vezmi si na pomoc obrázkovou   

     abecedu, kterou najdeš na konci slabikáře.    *** Prosím poslat foto*** 

*M – Učebnice str. 45. 

     Dále si můžeš procvičovat na: 

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

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

 

Úterý 21. 4. 

*Čj - Slabikář str. 64. Nejprve vyhledej a označ žlutou pastelkou Ř, ř, poté si stránku přečti.  

      Pokus se vybarvit rybu.  

*Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

      dále vyberte: 1.ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena – Ř, ř. 

*Prv – pracovní list.         *** Prosím poslat foto*** 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/214543111100005
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pocitame/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html
http://www.alfbook.cz/


*M – Učebnice str. 46 cv. 1, 2, 3, 4, 5. 

      Snad jen u těch slovních úloh: Z jako zakresli, V jako výpočet. Zakreslujeme jako desítky a  

      jednotky.  

 

Středa 22. 4. – Den Země 

Den Země je ekologický svátek, který má za cíl upozornit obyvatele naší planety na dopady 

ničení životního prostředí. 

Prohlédněte si pracovní list, přečtěte si společně a pokuste se vymyslet, jak by se daly dělat věci 

lépe – ohleduplněji k přírodě. Můžete kresli nebo psát. Pokud se Vám nechce kreslit ani psát, 

pošlete mi fotku, na které děláte něco pro přírodu. Určitě něco vymyslíte. Jste šikulky.  

Pro inspiraci si můžete pustit videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3HGlNiUQ4YM 

https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=2s3W1Whjv3k 

*Green song: 

https://www.youtube.com/watch?v=pbSDlaZu9pE 

*Song: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

*Můžeš si vytvořit model planety Země: 

https://www.youtube.com/watch?v=qf_QgON9pQs 

 

Dobrovolný úkol č.1: Vymaluj si obrázek a napiš odpověď.      ***Prosím poslat foto*** 

 

Čtvrtek 23. 4.  

*Čj - dnes nás čeká nové písmenko Š, š. Nejprve si pusť video: 

     https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/214543111100007, 

     poté doplň kopii pracovního listu (str. 37). 

*Čj - Písanka str. 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=3HGlNiUQ4YM
https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk
https://www.youtube.com/watch?v=2s3W1Whjv3k
https://www.youtube.com/watch?v=pbSDlaZu9pE
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE
https://www.youtube.com/watch?v=qf_QgON9pQs
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606368873-abecede-s-michalem/214543111100007


*M – Učebnice str. 47 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Pátek 24. 4. 

*Čj - Slabikář str. 65. Nejprve vyhledej a označ žlutou pastelkou Š, š, poté si stránku přečti. 

     Z této stránky dále opiš do sešitu na psaní větu, která je napsaná psacím písmem. Pokud to  

     moc nepůjde, natrénuj si nejdříve jednotlivá slova.     ***Prosím poslat foto*** 

*Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 1. ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena – Š,š. 

*M – Učebnice str. 47 cv. 7. 

 

Dobrovolný úkol č.2: Pokus se nakreslit kočičku podle návodu. Můžeš obrázek i vybarvit. 

***Prosím poslat foto*** 

http://www.alfbook.cz/

