
19. 10. – 23. 10. 2020 

Mílí prvňáčci, 

zdravím Vás a doufám, že jste si přes víkend odpočinuli a nabrali síly do další práce. Během učení si 

dělejte stejně jako ve škole přestávky, napijte se, zacvičte si a dejte si dobrou svačinku.   

Při psaní si nezapomeňte procvičit prstíky, držet správně tužku (naše heslo je LETADÝLKO) a sedět 
rovně.  Pokud vám nepůjde sčítání a odčítání, vezměte si na pomoc např. knoflíky a tvořte příklady 
s nimi.                 
 Úkoly jsem vám rozepsala do jednotlivých dnů, abyste všechno nedělali najednou.  To byste z toho 
měli pěkný zmatek v hlavě ☺. Určitě se také podívejte na interaktivní učebnice, které jsou moc 
pěkné. Jsou tam i výuková videa na matematiku a český jazyk. S počítačem to ale moc nepřehánějte, 
odkazy jsou užitečné, hlavně když si nevíte rady nebo na procvičení. Prosím rodiče o nafocení a 
zaslání těchto úkolů do úterý 20. 10.: Živá abeceda str. 37, matematika str. 36.  Pokud budete 
potřebovat poradit, můžete mi zavolat na můj školní telefon nebo napsat.  
Všem držím palce, aby vám učení doma šlo dobře, a těším se na setkání v pondělí při on-line výuce. 
Všem rodičům a prarodičům děkuji za pomoc při výuce dětí. 
Vaše paní učitelka 
Dana Jonášová (a také Pat a Mat☺) 
 

PONDĚLÍ 
Český jazyk  (on-line výuka) 
Připravte si:  Živou abecedu,  Čteme s Agátou, Uvolňovací cviky,  písmena S,L,M,A,Á,E,É,O,Ó, P, penál 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se on-line hodiny nemůžou zúčastnit: 
1) Nejdříve si zopakujeme písmena. Skládejte podle diktátu: 1) A, E, O, M, L, S 2) MÁ, LA, LÉ, SO, SE, 
SÁ  3) MÁMA,  LASO, EMA, ÁLA, MELA 
2) Čteme  s Agátou str. 21 
3) Vyvodíme si písmenko P – Živá abeceda str. 38 –  řekněte si říkanku (dbejte na správnou 
výslovnost), zakroužkujte všechna písmena P a splňte ostatní úkoly. Odkaz na interaktivní učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Ziva_abeceda_Agata/Ziva_abeceda_Agata.m
c&pageord=21   
Výukové video: https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-38/  
 
Český jazyk  - psaní 

1) Uvolňovací cviky str. 20 (jak správně sedět a držet tužku máte na začátku sešitu nebo jsem vám 

posílala odkaz na webové stránky: http://www.jak-spravne-psat.cz/priklad-spravneho-a-
spatneho-psani/ ). Nejdříve si při básničce procvičte prstíky (známe ze školy): Prší, prší deštík na 

široký deštník. Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? To jsem já, panenka, točí se mi 

sukénka. Běžím, běžím k sluníčku osušit si sukničku. Potom pište.  

2) Sešit ABC: nakreslete aspoň 3 obrázky na písmenko P (pouze na tu stránku, kde máte písmenko 

s básničkou nalepené)  

 

Matematika 
1)Uvolňovací cviky str. 4 – píšeme číslici 4 podle šipek (4 řádky) 
2) Procvičujeme s Matýskem (malý PS) – str. 15 
 
Prvouka –  postupně plňte během týdne 
Pokuste se vydat v tomto týdnu nebo o prázdninách do lesa a pozorujte, jak se mění barvy stromů. 
Dokážete pojmenovat listnaté a jehličnaté stromy? Při vycházce si můžete nasbírat přírodniny pro 
úkol z VPV.  
Splňte úkoly v učebnici na str. 14. Pomůže vám k tomu interaktivní učebnice, kde si pusťte videa a ve 
volné chvíli i ostatní úkoly. Můžete si s rodiči zahrát pexeso.  Určitě se vám to bude líbit. 
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Odkaz:https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvo
uka_1.mc&pageord=9  
 
ÚTERÝ 
Český jazyk   
1) Živá abeceda str. 39 
2) Čteme s Agátou str. 22 cv.  1 - číst všemi směry, v různém pořadí  
 
Psaní 
1) Uvolňovací cviky str. 21 – 4 řádky (opět si řekněte básničku na uvolnění ruky, dbejte na správné 
držení tužky a správné sezení) 
 
Matematika 
1) Učebnice str. 38. Odkaz na výukové video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-
matematika-1-dil-strana-38/  
2) Procvičujeme s Matýskem (malý PS) – str. 15 
 
Anglický jazyk  
Opakujeme slovíčka – školní pomůcky. Sešit  na AJ  - vzadu mají děti nalepený slovníček. Slovíčka 
tmavě zdůrazněná v lekci 1 a 2 (školní potřeby) procvičujte. Procvičujte na uvedených odkazech. 
Odkazy:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_02/?cc=cz&selLang
uage=cs  
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_02?c
c=cz&selLanguage=cs  

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_02?cc=cz&selLanguage=cs  

 
STŘEDA 
Český jazyk   
1)Živá abeceda – str. 40 – pracujte podle zadání v učebnici. Ve cvičení 1 obloučkem označte první 
slabiku. K nácviku čtení slabik využijte nainstalovanou interaktivní učebnici ŽA:  
Výukové video: https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-40/  
Procvičování: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Ziva_abeceda_Agata/Ziva_abeceda_Agata.m
c&pageord=22  
2) Čteme s Agátou str. 22 
 
Psaní 
1)Uvolňovací cviky str. 21 (opět si řekněte básničku na uvolnění ruky, dbejte na správné držení tužky 
a správné sezení) – dokončete stránku. 
 
Matematika (on-line výuka) 
Připravte si: Učebnici, Procvičujeme s Matýskem (malý PS), číslice 1-5, penál 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se on-line hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Učebnice str. 39 cv. 1-3. U cvičení 3 výsledky pouze říkáme, nikam je nepíšeme. Pokud počítáte 
dobře, nakreslí vám rodiče k tomuto cvičení smajlíka. Pokud si příklady skládáte např. pomocí 
knoflíků, napíší to rodiče ke cvičení. I v tomto případě můžete dostat smajlíka.  
Odkaz na výukové video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-
strana-39/  
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ČTVRTEK 
Český jazyk  (on-line výuka) 
Připravte si:  Živou abecedu, Čteme s Agátou, Uvolňovací cviky,  písmena S,L,M,A,Á,E,É,O,Ó, P, penál 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se on-line hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Nejdříve si zopakujeme písmena. Skládejte podle diktátu: 1) LA, ME, SÁ, PA, PE, PO  2) MASO, ELA, 
ÁLA, LÁME, MÁLO  
2) Živá abeceda str. 41 – pracujeme podle zadání, ve cvičení 2 vymýšlíme slova začínající na tyto 
slabiky 
3) Čteme s Agátou: str. 23 – čteme různými směry, dbáme na plynulost, vymýšlíme slova začínající na 
tyto slabiky 
 
Psaní 
1)Uvolňovací cviky str. 22 (opět si řekněte básničku na uvolnění ruky, dbejte na správné držení tužky 
a správné sezení) . 
 
Matematika 
1) Uvolňovací cviky – psaní číslic str.5 – píšeme číslici 5 podle šipek (3 řádky) 
2) Učebnice str. 40 Odkaz na výukové video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-
matematika-1-dil-strana-40/  
 
PÁTEK 
Český jazyk   
1)Živá abeceda str. 42-43. 
 Odkaz: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Ziva_abeceda_Agata/Ziva_abeceda_Agata.m
c&pageord=574  
 
Matematika 
1) Procvičení psaní číslic  - malý čtverečkovaný sešit.  Pod řádek s předepsanými číslicemi číslice 
správně opište. 
2)Učebnice str. 41 rozklad čísel: pracujeme s knoflíky, korálky, špejličkami nebo jinými pomůckami. 
Příklad: číslo 5 rozdělíme na 1 a ?. Vezmeme si 5 korálků, do jedné misky dáme 1 korálek. Zbytek 
dáme do druhé misky. Kolik jich tam je? Takže číslo pět jsme rozdělili na 1 a 4.  
Odkaz na výukové video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-
strana-41/  
 
 

ÚKOLY NA CELÝ TÝDEN 
Výtvarná a pracovní výchova – plníme během týdne 
Vyrobte si svoji podzimní vílu nebo podzimníčka. 
Co budete potřebovat: Papír, tužku, lepidlo a přírodniny – barevné listí, šípky, šišky a kvítky, které 
najdete na zahradě nebo při procházce. 
Postup: Na podložku si dejte větší papír (nejlépe čtvrtku) a předkreslete si hlavu a tělo. Potom už 
skládejte přírodniny podle své fantazie. Vše přilepte. Vyrobené postavičce můžete dát jméno. 
Poproste rodiče, ať vám pomohou. Tento úkol můžete plnit během tohoto týdne. Hotové obrázky 
nafoťte a pošlete mi je. Uděláme si z nich výstavku. 
 
 
Příklady prací: 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA -  cvičíme  celý týden 
Dobrý den, milí žáci, 

jelikož musíme být všichni doma kvůli zavření školy, posílám vám domácí cvičení z tělesné výchovy. 
Vkládám vám odkaz na video, podle kterého si můžete zacvičit doma. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eGwj8U8zVlU 
https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw&list=PLw7L-dF1Exz5z__rK7AWxSIGvbc4U6LRY 
 
Nebo si můžeš zacvičit bez videa třeba v pokoji nebo na zahradě.  

Běh na místě  nebo okolo stolu  Počítej si do 40 nebo 8 koleček kolem stolu.  

Podlézt stůl  5x  

Klasické dřepy  15x 

Sed-leh  10x  

Panák Počítej si do 20. 

Kliky  10x 

Nůžky nohama (vleže na zádech) 15x  

Jízda na kole (vleže na zádech) Počítej si do 30. 

 
Nakonec se všichni protáhněte. Vkládám video s protažením: 
https://www.youtube.com/watch?v=kEDvbmEeeXY 
 
Děkuji za splnění. Ondřej Štětka 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA – plníme během týdne 
Vzpomeňte si na dvě písničky, které máte rádi. Písničky si zazpívejte a ke každé nakreslete obrázek – 
každou písničku na jiný papír. Obrázky pak přinesete do školy na hudební výchovu. Budete s nimi hrát 
hry. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eGwj8U8zVlU
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Prázdninové procvičování (26. 10. – 30. 10.) 
ČTENÍ 
Čteme s Agátou – str. 23 – 26 (Čteme průběžně během prázdnin každý den nejméně 10 minut. Ke 
každému cvičení, které umíte hezky přečíst, vám můžou rodiče nakreslit smajlíka.) 
 
MATEMATIKA    
Procvičujeme s Matýskem (malý PS) – str. 16 
Procvičte si na počítači:  
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matyskova_matematika_1dil_2018/Matysko
va_matematika_1dil_2018.mc&pageord=392  
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matyskova_matematika_1dil_2018/Matysko
va_matematika_1dil_2018.mc&pageord=391  
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