
Milé děti a rodiče, 

tak nás čeká další týden učení doma a na online výuce. Děkuji všem za zaslané úkoly, nádherná 

pexesa, podnětné nápady na výrobu různých pomůcek a zpětnou vazbu.  Důležité věci jsme si řekli 

v pátek na setkání dětí a rodičů, takže se můžeme pustit do práce. 

Hodně úspěchů a radosti z nově získaných poznatků. 

Dana Jonášová 

 

Výuková videa: 

 https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/  

(matematika) 

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/ (český jazyk) 

 

PONDĚLÍ 
Český jazyk -   (online výuka) 
Připravte si:   Živou abecedu, Čteme s Agátou, Uvolňovací cviky, písmena, penál s ořezanými 
pastelkami a tužkou, mazací destičku nebo papír, fix, vyrobené pexeso, oblíbenou hračku – plyšáka. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Vyprávění-  seznámíme se s vašimi plyšovými kamarády 
2)Písmena – zahrajeme si vaše pexeso (velká a malá tiskací písmena, obrázek) 
3)Čteme s Agátou str. 50 – vyvození písmena I 
4)Psaní – nácvik dolního zátrhu (Uvolňovací cviky str. 26) 
 
Český jazyk  - nové písmeno I (vystřihněte si) 
Dnes se učíme písmeno I  
1)Živá abeceda str. 51- celá  
 Výukové video:  https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/  
2) Sešit ABC – poproste rodiče, ať Vám do sešitu pomůžou napsat do rámečku všechny podoby 
písmenka I – velká, malá, tiskací i psací. Na tuto stranu nakreslete aspoň 3 obrázky, které na písmeno 
začínají.  
 
Matematika – rozklad čísel, sčítání a odčítání, číselná řada 
1)Učebnice str. 48 
2) Procvičujeme s Matýskem (malý PS) – str. 20 
 
Prvouka –  téma Rodina - postupně plňte během týdne 
1)Povídejte si s rodiči a prarodiči o vaší rodině, o příbuzných, jaké to bylo, když oni byli malí. Pokud 
máte fotografie, prohlédněte si je. 
2) uč. str. 18-19 – využijte interaktivní učebnice, procvičte si, jak říkáme jednotlivým členům rodiny. 
Víte, kdo je strýc nebo teta? 
3) Nakreslete vaši rodinu – obrázek mi pošlete 
 
ÚTERÝ 
Český jazyk  - čtení slabik s I 

1) Živá abeceda str. 52 – ve cv. 1 vytleskejte slova na slabiky, do obloučku dejte první slabiku a 
přečtěte ji. Použijte opět výukové video: https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/  a interaktivní učebnice 
2) Čteme s Agátou str. 34-35 - číst všemi směry, v různém pořadí, pomáhejte si pravítkem držet řádek 
nebo sloupek, slabiky ukazujeme prstíkem – nemusíte číst celé najednou, procvičujte průběžně různá 
cvičení.  
 
Psaní – psaní dolního zátrhu 
Uvolňovací cviky str. 27.  Opět si nejdříve řekněte básničku a uvolněte ruce, zkontrolujte si držení 
tužky, správné sezení a natočený sešit.  Na papír netlačte, pište lehce. Říkejte si: spadnu dolů –lezu 
vzhůru. 
 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/
https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/
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Matematika – slovní úlohy, sčítání a odčítání do 5 
1)Učebnice str. 49 –cv. 1, 2 – zkuste tvořit slovní úlohy. Odkaz: https://www.matyskova-
matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-49/  
2)Malý PS str. 21 cv. 1,2 (kontrolu si můžete udělat pomocí knoflíků) 
3)Procvičovat můžete v interaktivních učebnicích na počítači, využijte IC cvičení, nebo učebnice str. 
49 cv.3  

 
Anglický jazyk (online výuka)  
Připravte si: sešit AJ, penál, číslice 1 – 10 (použijte z matematiky), pracovní list 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Opakujeme slovíčka – školní pomůcky, části domu. Sešit na AJ  - vzadu mají děti nalepený slovníček. 
Slovíčka tmavě zdůrazněná v lekci 1 a 2 (školní potřeby) procvičujte. 
 2) Čísla 1 – 10 – pokračujeme v počítání do 10, určujeme počty věcí (seznámíme se s množným 
číslem podstatných jmen) – pracovní list 
3)Písnička: 
https://www.youtube.com/watch?v=eeybz0FXCmE&list=PLGA9hLSD3zAzbj_aFTz6r859DGWHcynM-
&index=4 
Odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=EjBDIjpQl1Y  - čísla 
Pexeso:https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_02/?cc=cz&selLang
uage=cs 
 
STŘEDA 
Český jazyk  - čtení slabik a slov, básnička 
1)Živá abeceda – str. 53, 54 cv.3, 4, 5 – pracujte podle zadání v učebnici. Opět můžete použít výukové 
video a nainstalované interaktivní učebnice. Vymýšlejte slova na některé slabiky – můžete si zahrát 
s rodiči, kdo na danou slabiku vymyslí více slov.  
2)  Naučte se básničku o drakovi. Máte ji v učivu z výtvarné výchovy. K této básničce budete draka 
vyrábět nebo malovat. Básničku mi řeknete ve čtvrtek na online výuce. 
 
Český jazyk  - čtení slov, psaní  
1)Čteme s Agátou – str. 37 cv. 2 – procvičujeme čtení různými směry, hrajeme na detektiva (př. ve cv. 
2 najdi slovo MÍSA) 
2) Uvolňovací cviky str. 29 (opět si řekněte básničku na uvolnění ruky, dbejte na správné držení tužky,  
správné sezení a správné natočení sešitu). Negumujte. Pokud se vám něco nepovede, nechte to být a 
pracujte dál. 
3) V sešitu ČTENÍ máte napsané 4 věty. Přečtěte si 2 a nakreslete pod ně obrázek o tom, co jste četli. 
Pracujte samostatně.  
 
Matematika (online výuka) – rozklad čísel, číselná osa, číselné pyramidy 
Připravte si: Učebnici, Procvičujeme s Matýskem (malý PS), číslice 0-5, penál, 5 knoflíků, rozstříhanou 
číselnou osu  (měli jste vloženou v balíčku ze školy) 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Procvičíme si rozklad čísel (potřebujeme číslice a knoflíky) 
2)Učebnice str. 52 – vysvětlíme si, jak se počítají pyramidy  
3)Učebnice str. 53 cv. práce s číselnou osou 
 
ČTVRTEK 
Český jazyk  (online výuka) – čtení slabik, slov a vět, malá tiskací písmena 
Připravte si:  Živou abecedu, Čteme s Agátou, Uvolňovací cviky, písmena, penál, svoje pexeso, sešit 
český jazyk s pomocnými linkami, ořezanou tužku 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Nejdříve si zopakujeme písmena. Napíšeme si diktát slov (slova budu vybírat z Čteme s Agátou ze 
str. 37cv. 2) 
2) Hrajeme pexeso – velká a malá tiskací písmena, obrázky z pexesa 
3)Živá abeceda str. 56 – malá tiskací písmena 
4) básnička O drakovi 
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Český jazyk  -psaní 
1)Písanka 1. díl str. (opět si řekněte básničku na uvolnění ruky, dbejte na správné držení tužky,  
správné sezení a správné natočení sešitu)  
2)Čteme s Agátou str. 39 cv. 1, str. 40 cv.1   
 
Matematika – rozklad čísel, porovnávání čísel, číselná řada 
1) Učebnice str. 50-51  - využijte výukové video 
3) Procvičovat můžete v interaktivních učebnicích na počítači, využijte IC cvičení nebo v malém PS    
str. 22 (můžete si vybrat) 
 
PÁTEK 
Český jazyk  -  čtení vět, opis slov  
1)Živá abeceda str. 54 – čtěte hlavně cv. 3, 4, 5 
2) Živá abeceda str. 55 – čtení vět. Odkaz na nácvik čtení vět:  https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-
strana-55/ 
3) Čtení navíc (dobrovolné) – Čteme s Agátou str. 38 - 40 
 
Český jazyk – čtení s porozuměním, psaní (psaní písmenka i si krátce vysvětlíme na třídním setkání 
v 9 hodin) 
1)Písanka 1. díl – str. 2 – nezapomeňte na uvolňovací básničku, správné sezení a držení ořezané 
tužky. Napište 4 řádky, odpočiňte si a dopište další 4 řádky.  
Tečka i čárka musí být nad špičkou písmenka. Tečka je jako „zobnutí kuřátka“, nepište puntíky, lehce 
ťukněte tužkou nad písmenko. Čárka nesmí být vodorovně. Má stejný sklon jako prostřední část 
písmenka i. Dodržujte vzdálenosti a tvary písmenka, aby se vám nerozjelo. Negumujte. Pokud se něco 
nepovede, nechte to být a pokračujte v psaní. Do rámečku můžete nakreslit obrázek, který začíná na 
písmenko i. 
Odkaz: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Pisanka_Agata_1_PS/Pisanka_Agata_1_PS.m
c&maintitle=Ziva_abeceda_Agata/Ziva_abeceda_Agata.mc&pageord=181  
2)V sešitu ČTENÍ máte napsané věty. Přečtěte si 3. a 4. větu je a pod každou větu nakreslete obrázek 
o tom, co jste četli.  
3) Ve volním čase si zahrajte s někým s rodiny vaše pexeso – tiskací písmena. 
 
Matematika – slovní úlohy, vyjádření počtu a tvorba příkladů, porovnávání čísel 
1)Učebnice str. 54-55 
2) Malý PS str. 21 cv. 3 
 

ÚKOLY NA CELÝ TÝDEN  
Výtvarná a pracovní výchova – plníme během týdne 

Milí prvňáčci, 

děkuji za krásné podzimní víly a skřítky, jste opravdu moc šikovní.  

Můžeme se tedy pustit do dalšího úkolu. 

 

Básnička od Jiřího Žáčka vám něco napoví ☺. 

 
POUŠTĚNÍ DRAKA  - naučte se zpaměti na čtvrteční online výuku ČJ 
DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK? 

- HUDRY, HUDRY, JE TO TAK! 

A MÁŠ ZUBY DRAČÍ? 

- MÁM DVA, A TO MI STAČÍ! 

A CO TĚMI ZUBY JÍŠ? 

- PRINCEZEN MÁM PLNOU SPÍŽ! 

ACH TY LHÁŘI - KAŽDÝ TO VÍ, ŽE JSI JENOM PAPÍROVÝ! 

https://nns.cz/amos/ziva-abeceda-strana-55/
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Pisanka_Agata_1_PS/Pisanka_Agata_1_PS.mc&maintitle=Ziva_abeceda_Agata/Ziva_abeceda_Agata.mc&pageord=181
http://versovani.blogspot.com/2010/07/pousteni-draka-jiri-zacek.html


 
Vaším úkolem nebude pouštění draka, ale vy si svého vlastního draka nakreslíte nebo si ho 

můžete vyrobit. Můžete použít pastelky, voskovky nebo vodovky. Nezapomeňte na barevný 

ocásek ☺.  

Budu moc ráda, když fotografie vašich prací opět zašlete paní učitelce Jonášové. 

 

                                                Děkuji, Marie Kamešová 

 

                                    
 
Hudební výchova – plníme během týdne 
Ahoj prvňáčci, i když se nevidíme ve škole, nezapomínáme na hudební výchovu! A tak si zazpívejte 

písničky, které jsme už naučili - Žabička zelená, Rybička maličká, Halí belí.  

A dnes se naučíte písničku novou - Až já budu velká.  Posílám odkaz na pořad Zpívejte s námi v České 

televizi: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559718496-zpivejte-s-nami/217543112120011-az-

ja-budu-velka/titulky 

Těším se, až mi písničku zazpíváte ve škole. P. učitelka Anička 

 
Tělesná výchova -  cvičíme  celý týden 
Dobrý den žáci, 

jelikož musíme být všichni doma kvůli zavření školy. Posílám vám domácí cvičení z tělesné výuky. 
Tento týden bude hodina vedena do přírody nebo do lesa. 
 

Rozběhat se na zahradě, v lese 3x přes zahradu, 3x od stromu 
k stromu 

Dřepy S výskokem 10x 

Skoky přes švihadlo Snožmo 30x 

Slalom Kolem stromů 5x 

Hod šiškou Najít 10 šišek a trefovat strom 10x 

Hod šiškou do výšky Hodit šišku co nejvýš a chytit 10x 

Přeskok Najít si malý pařez a přeskočit 5x 

Procházka  s rodiči do lesa 30 minut 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559718496-zpivejte-s-nami/217543112120011-az-ja-budu-velka/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559718496-zpivejte-s-nami/217543112120011-az-ja-budu-velka/titulky


 
Cviky doma 

Posilovací, v leže na zádech Zvedání levé a pravé nohy 7x každá noha 

 Zvedání obou nohou  5x 

 klik 5x 

 Dřep bez výskoku 10x  

Protahovací Předklon  3x 

 Protáhnout ruce a nohy 2x  

Balanc Stát na levé a pravé noze 10 sekund každá 

 
Děkuji za splnění všech cviků 
 Ondřej Štětka 
 
DOBROVOLNÉ ÚKOLY –  
Matematika – uč. str. 60, pracovní listy – měli ve skříňce u školy 
Odkaz: https://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html  
Český jazyk - pracovní listy – měli ve skříňce u školy 
Odkaz: https://rysava.websnadno.cz/Cteni.html  
  
 

ÚKOLY K POSLÁNÍ DO PÁTKU 13. 11. pošlete jako přílohu v e-mailu 

ČESKÝ JAZYK  - písanka str. 1, 2 (do 16.11.) 
                        - ČTENÍ – obrázky k větám 

MATEMATIKA -  učebnice str. 50, 55 
                           - malý PS str. 21 

   
PRV – vaše rodina - obrázek 

VPV -  drak – fotografie (do 16.11.) 
 

 

https://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html
https://rysava.websnadno.cz/Cteni.html

