
1. ročník – (4. 5. – 8. 5.) 
 
Vážení rodiče, milí žáci! 
 Nejprve Vás všechny musím pochválit za vypracované domácí úkoly a za práci na 
AlfBooku. A jaká slova jste vymysleli na písmenko G ?  
 
GAUČ, GLOBUS, GOTT, GRANKO, časopis GURMET, GRILOVACÍ koření, GULÁŠOVÉ koření, 
GEL, GRAMOFONOVÁ deska, GRILOVACÍ jehlice, GUMIČKA do vlasů, GUMA na 
gumování, GREP, GRANULE, GRANÁT, GEPARD, GORILA, GRIL, GUMÁKY, časopis GLANC, 
značka kosmetiky GUESS, GÓL, GEOMETRIE, značka kuchyňského robota GUSTUS, 
GRAM, GARÁŽ, GRAF, GRANULE, GEOLOG, GUSTAV, GRIZLY, GOUDA, GOLFOVÝ míček. 

No teda, nebylo toho málo      . Jste šikulky      .  
 
 Tento týden vyzkoušíme zvukový záznam čtení, abych si udělala představu, jak na 
tom jsme. Všichni máte Messenger, tak se mi zdá poslat záznam přes Messenger jako 
nejjednodušší. Ale nechám to na Vás. Pokud by se nedařilo, nic se neděje. Určitě 
nahrávání některé děti i rodiče znervózní. Ale prostě to zkusíme. 
 
Pondělí 4. 5. 
 
Čj – Slabikář str.68. Přečti si alespoň 2x, pokuste se poslat zvukový záznam.  

Stačí úsek pěti řádků. Kdo zvládne více, určitě může. Jen se toho nebojte, s chutí do       
toho! 

 
M – Učebnice str. 50 cv. 1, 2, 3.  
 
Prv – Pusťte si video o přírodě: 

                      https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81 

 
Úterý 5. 5. 
 
Čj – Pracovní list - slova na G.   ***Prosím poslat foto.*** 
 
ČJ – Přihlaste se na www.alfbook.cz, 
 
    dále vyberte: 1.ročník – Český jazyk – Hlásky a písmena – G,g. 
 
M – Učebnice str. 50 cv. 4, 5.                        ***Prosím poslat foto.*** 
 
Středa 6. 5. 
 
Čj – Čeká nás nové písmeno F. Nejprve si pusťte video: 

                     https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-f-5e4418c517fa7870610ecfc8 

https://edu.ceskatelevize.cz/kvetnova-priroda-5e4424224908cf0125157f81
http://www.alfbook.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-f-5e4418c517fa7870610ecfc8


 

Čj – Vyplňte cvičení z kopie s písmenem F (str.20). Než doplníš cvičení 5, natrénuj si psaní 

    na předepsané stránce. Pokud nevíš jak, pusť si videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=pN_rqq2-_G4 

https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M 

M – Učebnice str. 51 cv.1, 2, 3, 4, 5. 

Čtvrtek 7. 5. 

Čj – Slabikář str.70. 

Čj – Písanka str. 12,13. 

M - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 
   dále vyberte: 1.ročník – Matematika – Počítáme do 20 – Domečky- počítáme do 20. 
Prv – Pracovní list. 
 

Pátek 8. 5. – státní svátek       

 

Dobrovolný úkol: Přihlaste se na www.alfbook.cz, 
              dále vyberte: 1.ročník – Anglický jazyk – Slovní zásoba – Doprava 1. 
 
 

Pomůcka: airplane - letadlo 
 
  bicycle - kolo 
 
  bus  - autobus 
 
  car  - auto 
 
  helicopter - helikoptéra 
 
  motorcycle-  motorka 
 
  ship  - parník, loď 
 
  train  - vlak 

https://www.youtube.com/watch?v=guCIGglQD3M
http://www.alfbook.cz/
http://www.alfbook.cz/

