
1.ročník – (30. 3. – 3. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, 

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

Děkuji za příjemnou zpětnou vazbu, někdo také žádal posílání materiálů k vytisknutí, poskytnu. 

Pro tento týden opět přikládám zadání, které si můžete vyzvednout během pondělí, případně úterý 

u hlavního vchodu do školy (některým tedy posílám mailem). Stále platí, že si vypracované úkoly 

doma ukládejte, podle situace budeme poté kontrolovat a hodnotit pracovní nasazení 😊😊😊. 

Protože je ale pro mě důležitá také okamžitá zpětná vazba, budete tento týden vyplňovat online 

cvičení, každý den minimálně jedno. Kdo bude chtít víc, jen dobře. Pokud se vám některé cvičení 

nepovede, můžete jej doplňovat opakovaně, dokud nedosáhnete 100% úspěšnosti. Já tak mohu 

průběžně sledovat, jak pracujete. Nebojte se, bude to zábava 😊😊😊.  

Pokyny pro přihlášení: 

1. pracujte nejlépe v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla 

2. zadejte adresu: www.alfbook.cz   

3. zadejte kód školy: zsoudolen, klikněte na START 

4. vyberte třídu, do které chodíte 

5. vyberte své jméno 

6. zadejte přidělené heslo – to vám pošlu do sms, případně do mailu, 

7. klikněte na PŘIHLÁSIT 

8. vyberte úlohy podle zadání, ale můžete cokoli navíc 

 

30. 3.  Čj – zopakujeme písmeno Č, vyzkoušejte online cvičení: 

     Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 1. ročník - Český jazyk - Hlásky, písmena – Č, č. 

     List psaní str. 2 (r, ra,…)  

     Matematika str. 31 cv. 1 (příslušný řádek doporučuji založit záložkou nebo   

     papírem, ať děti nepřeskakují do jiného řádku). 

31. 4.  Čj – kopie s písmenem Ž (vypracovat úkoly). 

    Do modrého sešitu nakreslit obrázky, které začínají na Ž (alespoň 5). 

    List psaní str. 3 (ok, rok ,…). 
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    Matematika str. 31 cv. 2, 3, 4.  

    Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

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

    – Porovnávání čísel 5 (1) 

 Aj – pusťte si Steva – cokoli 😊. 

 

1. 4.  Čj – Čtecí karta str. 20a -žlutou pastelkou označit Ž, ž, přečíst. 

 List psaní str. 4 (dárek,…) 

 Matematika str. 32 cv. 1,2 

 Prvouka, vyzkoušej online cvičení:  

 Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

       dále vyberte: 1. ročník - Prvouka – Rostliny, zvířata, příroda – Jarní květy 

 

2. 4.  Slabikář str. 58 – přečíst, splnit úkoly. 

 List psaní str. 5 (vr, vrána, …) 

 Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

       dále vyberte: 1. ročník - Prvouka – Rostliny, zvířata, příroda – Roční období 

 

3. 4.  Slabikář str. 59 – přečti a zkus to také. Pokud se ti to povede, můžeš mi zaslat  

 fotografii a zasloužíš si pochvalu a jedničku s hvězdičkou : ). 

 List psaní – nácvik psacího B. 

 Matematika, vyzkoušej online cvičení:  

 Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

       dále vyberte: 1. ročník - Matematika – Počítáme do 7 a Počítáme do 8 

 Dobrovolný úkol – ČK str.20 b. 

PS: Nakopírované materiály vkládám do složek už v pátek, takže nebojte😊😊😊. 

Komu by úkoly nestačily, posílám odkaz na zajímavé procvičování: https://www.trainbra.in/cs/ 
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