
Milé děti a rodiče. 
Začíná nám další týden distanční výuky a všichni stále moc hezky pracujete. Děkuji za pěkně 
vypracované úkoly. Velkou pochvalu zasluhují ti, kteří dělali aspoň některé dobrovolné úkoly. 
Připomínám, že je najdete v MT v týmu daného předmětu. Tyto úkoly neděláte postupně, 
můžete si vybrat, které se vám líbí. Úkoly si zatím dávejte do desek, přinesete je do školy. 
Brzy se je naučíme ukládat do MT.  
Připomínám, že učivo máte uložené také na MS Teams – 1. třída. Nezapomeňte na čtení 
vlastních knížek, už se těším, až mi z nich budete v pondělí na on-line hodině číst. 
Přeji všem hezký týden a v pondělí se těšíme s Patem a Matem na on-line výuce! 

Vaše paní učitelka Dana Jonášová 
 

PONDĚLÍ 
Český jazyk (on-line výuka) 
Připravte si:   Slabikář, Čteme s Agátou, písanku, penál, mazací destičku, fix, knížku. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1) Vyprávění o svých zážitcích z minulého týdne. 
2) Povídání o knížkách, které čtete. Na výuku si tuto knížku připravte, řeknete nám, o čem je 
a přečtete 1-2 věty.  
3) Slabikář str. 26 – 27 – písmeno Řř 
 
Matematika (on-line výuka) 
Připravte si: Učebnici, malého Matýska, penál, mazací destičku s fixem, dopočítadlo. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1) Zopakujeme si, jak vypadají kvádr, krychle, jehlan a koule 
2) Uč. str. 16 
 
Český jazyk  - psaní, čtení 
1) Písanka str. 25 Procvičte si ruce a prsty jako ve škole, řekněte si básničku Prší, prší deštík … 
a můžete začít psát. 
2) Čtení – Malá Agáta str. 24-25 
 
Prvouka 
1)Podívejte se na video: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prv
ouka_1.mc&pageord=530   
2) Prohlédněte si v učebnici na str. 48 ve cvičení 1 jarní květiny a zapamatujte si je, abyste je 
poznali i v přírodě. 
3) Nakreslete 1 jarní květinu. Ukážete ji v pátek paní učitelce na on-line výuce. 
 
ÚTERÝ 
Český jazyk  - (on-line výuka) 
Připravte si: Slabikář, Čteme s Agátou, písanku, penál, mazací destičku, fix. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Přepis slov na destičku – slova z písanky 

2) Naučíme se básničku – bude uloženo v MT – Český jazyk  

3) Slabikář str. 28 – čteme i psací písmo podle interaktivní učebnice 
Matematika – (on-line výuka) 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pageord=530
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pageord=530


Připravte si: Učebnici, malého Matýska, penál, mazací destičku s fixem, dopočítadlo. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Procvičíme hodiny – celá, půl. 
2) Učebnice str. 18-19 
 
Český jazyk – psaní, čtení 
1)Písanka str. 26. Procvičte si ruce a prsty jako ve škole, řekněte si básničku Prší, prší deštík … 
a můžete začít psát. 
2)Čtení – Malá Agáta str. 26 
 
TV  
Dobrý den žáci, 

Kvůli uzavření školy vám posílám úkoly na tento týden z tělesné výchovy. 
 

Běhání Kdo má možnost přeběhnout 5x zahradu 

Trénování hodu míčkem Hod na cíl (trefit strom), driblování na místě 

Trénink skoků Do dálky z místa, do dálky s rozběhem, po jedné 
noze, přes švihadlo (100 přeskoků) 

Dřepy 10x bez výskoku, 10x s výskokem 

Panák 15x 

Procházka 20 minut 

Běh na místě 1 minuta 

Jízda na kole (v leže na zádech) 30 vteřin Nůžky nohama (v leže na zádech) 5x 

Děkuji za splnění úkolů 

S pozdravem Ondřej Štětka 

 

STŘEDA 
Matematika – (on-line výuka) 
Připravte si: Učebnici, malého Matýska, penál, mazací destičku s fixem, dopočítadlo. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Učebnice str. 20 
2)Malý Matýsek str. 12 cv. 1, 3 
 
Anglický jazyk - (on-line výuka) 
Připravte si: penál, sešit , destičku a fix 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1) Opakování slovíček z minulé hodiny, poslech příběhu:  
https://www.youtube.com/watch?v=gu4gd_rLMtg  
2)Zopakujte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=S9Tx2nu5WVA  
 
 
Český jazyk  
1)Slabikář str. 29 celou stranu (ve cvičení 1 procvičujte i slova napsaná psacím písmem 
v interaktivních učebnicích)  
2) Písanka str. 27. Procvičte si ruce a prsty jako ve škole, řekněte si básničku Prší, prší deštík   
a můžete začít psát. 
 
VPV – zadání máte na konci učiva 

https://www.youtube.com/watch?v=gu4gd_rLMtg
https://www.youtube.com/watch?v=S9Tx2nu5WVA


ČTVRTEK     
Český jazyk  -  (on-line výuka)  
Připravte si:   Slabikář, Čteme s Agátou, zelený sešit na diktáty, písanku, penál, mazací 
destičku, fix,. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1) Do zeleného sešitu si napíšeme přepis slov: 6 slov (slova budu vybírat z písanky) 
2) Kontrola čtení ze str. 29 
3)Slabikář str. 30 – písmeno Ch, ch 
 
Matematika – (on-line výuka) 
Připravte si: Učebnici, malého Matýska, penál, mazací destičku s fixem, dopočítadlo. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Učebnice str. 21 
2)Malý Matýsek str. 12cv. 2  
 
Český jazyk  -čtení, psaní 
1) Psaní – do zeleného sešitu napiš psace 4 slova, která začínají na písmeno k a 4 slova, která 
začínají na písmenko t 
2) Čtení – Malá Agáta str. 27, nezapomínejte na čtení vlastní knížky 
 
Hudební výchova 
Posílám námět, který vybrala paní učitelka čtvrťáků. Moc se mi líbil, podívejte se sami a uvidíte. Znáte 
„cup song“? Jestli ne, pusťte si toto video, sežeňte si kelímek a trénujte. Můžou se k vám přidat            
i ostatní členové rodiny. Pokud vám to hned nepůjde, nic si z toho nedělejte, nacvičíme ho pak ve 
škole společně:  https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI 
 Nácvik doporučuji podle tohoto videa:  https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo  

 
PÁTEK 
Český jazyk  
1) Slabikář str. 31 
2) Psaní – do zeleného sešitu napiš psace 4 slova, ve kterých je písmenko z a 4 slova, ve 
kterých je písmenko r 
3) Čtení – Malá Agáta str. 29 –   s touto stranou budeme v pondělí pracovat 
 
Prvouka (online výuka) 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
Připravte si: Učebnici, penál, obrázek jarní květiny 
Připomeňte si, co jste viděli v pondělí na videu. Budeme si povídat o jarních květinách. 
Učebnice str. 48 pracujte s interaktivní učebnicí 
Video: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prv
ouka_1.mc&pageord=529  
 
 
Matematika - (on-line výuka) – nové učivo 
Připravte si: Učebnici, malého Matýska, penál, mazací destičku s fixem, dopočítadlo. 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se online hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Učebnice str. 22 

https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB2VwI
https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pageord=529
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pageord=529


2) Malý Matýsek str. 13 
Dobrovolný úkol: průběžně si můžete doplnit, co vám v Malém Matýskovi chybí do str. 13 
 
 
ÚKOL NA CELÝ TÝDEN  
Výtvarná a pracovní výchova  
1)Na papír nakreslete obrázek ke knížce, kterou čtete. K obrázku napište velkými tiskacími 
písmeny název knížky a vaše jméno. 
 

2)DOBROVOLNÝ ÚKOL 

 

Milí žáci,  

tento týden je zadání úkolu pro všechny třídy stejné. 

 

Pojďme se zúčastnit 1. ročníku on-line výtvarné soutěže. V letošním roce na téma:  
                   
     BLUDIŠTĚ 
 

Podle vlastní fantazie nakresli obrázek „bludiště“. Jak si představuješ bludiště či bloudění 

např. v přírodě, ve vesmíru, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v dějinách, v budoucnosti? 

Vytvoř originální výtvarné dílo ☺. Tvořit můžeš libovolnou plošnou výtvarnou technikou 

(kresba, malba, akvarel, koláž, grafika atd.) na libovolný formát.  

Tvoji práci nafoť a pošli prosím, do 26. března na mail: kamesova@zshyskov.cz  nebo ji 

můžeš nechat ve skříňce před školou (podepsanou vzadu). Nejzajímavější a nejnápaditější 

práce budou po udělení souhlasu ZZ zaslány do soutěže.  

Obrázky pro inspiraci tentokrát neuvádím, nech pracovat svoji fantazii.       

Moc se těším na vaše práce. Pokud se však zapojit nechceš, nemusíš – úkol je dobrovolný. 

         Marie Kamešová 

 

ÚKOLY K POSLÁNÍ DO SOBOTY 20. 3. pošlete jako přílohu v e-mailu 

ČESKÝ JAZYK  - Slabikář str. 31, písanka str. 26, 
                         zelený sešit – slova podle zadání ve čtvrtek a v pátek 

MATEMATIKA - učebnice  str. 20, Malý Matýsek str. 12                  

VPV – obrázek ke knížce 

       

 


