
1. ročník – (11. 5. – 15. 5.) 
 

Vážení rodiče, milí žáci! 
 Nejprve Vás musím pochválit za vypracované domácí úkoly, za práci na AlfBooku 
a za zaslané videozáznamy. Tento týden budeme opět v práci pokračovat.  
Na webových stránkách najdete nové informace o provozu školy od 25. 5. 2020 do konce 
školního roku. Informace také zasílám na Váš e-mail. V případě dotazů mě neváhejte 
kontaktovat.  

 
 

Pondělí 11. 5. 

Čj – Přečti si čtecí kartu str. 28a, barevně označ názvy zvířat. 

AJ – Přihlaste se na www.alfbook.cz,  

dále vyberte:  1.ročník - Anglický jazyk – Slovní zásoba – Ovoce 1. 

Pomůcka: apple  - jablko 

banana - banán 

grapefruit - grapefruit 

cherry - třešně 

lemon - citrón 

orange - pomeranč 

pear  - hruška 

strawberry - jahoda 

M – Učebnice str. 51 cv. 6, 7, 8. 

 

Úterý 12. 5. 

Čj – Tento týden se naučíme písmenka Ď, Ť, Ň. Nejprve si pusť video: 

https://www.youtube.com/watch?v=wkxlNan3SDs 

Čj – Přečti si a doplň čtecí kartu str. 29a. 

M – Učebnice str. 51 cv. 9, 10, 11. 

 

http://www.alfbook.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=wkxlNan3SDs


Prv - Minulý týden uplynulo 75 let od konce druhé světové války. Zeptej se babičky/dědy, co si 
pamatují o válce z vyprávění svých rodičů. Víš o něčem, co válku v tvé obci nějak připomíná? 
Zapamatuj si, budeme si povídat ve škole. 
   

Středa 13. 5. 

Čj - Pusť si video o písmenku Ď: 

https://www.youtube.com/watch?v=ML3yj_ljEFM 

Čj - Vyplň pracovní list str. 18. 

Čj – Písanka str.15. 

M – Učebnice str. 52 cv. 1, 2. 

 

Čtvrtek 14. 5. 

Čj - Pusť si video o písmenku Ť: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8E2RpTAP8s 

Čj - Vyplň pracovní list str. 39. 

M – Učebnice str. 52 cv. 3, 4.    ***Pošli foto.*** 

 

Pátek 15. 5. 

Čj - Pusť si video o písmenku Ň: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oRYW0nLz9E 

Čj - Vyplň pracovní list str. 30.                 ***Pošli foto.*** 

Čj – Přečti si a vyplň pracovní list str. 84. 

M – Trénuj si prostorovou představivost: 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/prostorova-orientace/baleni-darecku/c

viceni4.htm 

 

Dobrovolný úkol: Trénuj si sčítání do 15: 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady6.htm 
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