
Milé děti a rodiče. 
Stále pokračujeme v distanční výuce. Věřím, že pro některé z Vás je dost náročná, ale 
zvládáte to velmi dobře. Určitě si zasloužíte velikou pochvalu.  
Tento týden mám pro Vás několik novinek.  
Domácí úkoly mi už budete posílat pouze do MS Teams, jak jste si to měli možnost minulý 
týden vyzkoušet. Nemusíte posílat až na konci týdne najednou, ale můžete zaslat v průběhu 
celého týdne. 
Tyto úkoly máte v jednotlivých dnech označeny modrou barvou. Budete je mít v MT 
v každém předmětu v zadání.  
Protože pracujeme ve skupinách, nemáte někteří možnost se vidět s ostatními spolužáky. 
Zvu vás tedy na krátkou společnou schůzku dětí ve středu v 11:15 hod. Odkaz budete mít 
v MT v kalendáři. 
Rodiče zvu na společné setkání ve čtvrtek v 17:00 hod. (Používáte odkaz v MT z minulé 
schůzky). 
Přeji Vám všem pohodový týden a s Patem a Matem se na všechny moc těšíme. 

Vaše paní učitelka Dana Jonášová 
 

 

 

 
PONDĚLÍ 
Český jazyk (on-line výuka) 
Připravte si:   Slabikář, Čteme s Agátou, písanku, penál, mazací destičku, fix, kelímek 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
1)Vyprávění o svých zážitcích z minulého týdne, zopakujeme básničku. Básničku se do čtvrtka 
naučte zpaměti (uložena v MT – ČJ – soubory - výukové materiály) 
2) Vyzkoušíme „cup song“, se kterým jste se seznámili v HV 
3) Slabikář str. 32 
4) Píšeme písmeno h 
5) Malá Agáta str. 29 – procvičujeme orientaci v textu (vyhledávání daných slov) 
 
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: 
 Uč. str. 23, Malý Matýsek – str. 14 
 
Český jazyk  - psaní, čtení 
1)Písanka - str. 28 (napište až po on-line hodině) 
2) Zopakujte si básničku 
3) Čtení – Malá Agáta str. 30 cv. 1 + čtení vlastní knížky (hlasité čtení podle potřeby 
s dopomocí) – čtěte se záložkou 
 
Prvouka 
1) Prohlédněte si v učebnici na str. 49 ve cvičení 1 a splňte zadaný úkol. 
2) Podívejte se na pěkné video o včelkách: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prv
ouka_1.mc&pageord=679  
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3)Pokus – vyzkoušejte si pokus s lentilkami. Pokus vyfoťte a pošlete do MT – Prvouka (budete 
mít v zadání.) Zbylé lentilky můžete za odměnu sníst. 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarovy_pokusy_1/Oskarovy_poku
sy_1.mc&pageord=100 
 
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)Diktát slov na destičku – slova z písanky 

2) Zopakujeme básničku 

3) Slabikář str. 33 
 
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 geometrické tvary a tělesa. 
2) Učebnice str. 24, Malý Matýsek str. 15 
 
Český jazyk – psaní, čtení 
1)Písanka str. 29. Procvičte si ruce a prsty jako ve škole, řekněte si básničku Prší, prší deštík … 
a můžete začít psát. 
2) Zopakujte si básničku Tulipán 
3)Čtení – Malá Agáta str. 30  + vlastní knížka (hlasité čtení podle potřeby s dopomocí) – čtěte 
se záložku 
 
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. 25. Úkol odevzdáte do MT – tým Matematika – zadání. 
2)Malý Matýsek str. 16  
 
Anglický jazyk - (on-line výuka) 
Připravte si: penál, sešit , destičku a fix, pomůcky: a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, 
a towel, a duck (kdo nemá, nakreslí si obrázek) 
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  
3) Otázka: Can you….?  (můžeš) Odpověď: Yes, I can. No, I can’t. 

https://www.youtube.com/watch?v=vRk0f1g_l90  - obrázek k poslech bude uložen na MT – 
AJ – soubory – výukové materiály 
 
Český jazyk  
1)Slabikář str. 34  - seznamte se s novým písmene Ff, vymyslete co nejvíc slov s tímto 
písmenem  
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2) Písanka str. 30 – procvičte ruce, slova si přečtěte, vytleskejte a napište. Předepsaná slova 
obtáhněte, 
3) Malá Agáta str. 31- 32 
 
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 diktát slov (slova budu vybírat z písanky) – odešlete do MT 
– tým ČJ – zadání  
2) Slabikář str. 35 
3) Přednes básničky  
 
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. 26 
2)Malý Matýsek str. 17  
 
Český jazyk  -čtení, psaní 
1) Psaní – písanka str. 31 Ofoťte a pošlete do MT str. 30-31 
2) Čtení – Malá Agáta str. 33, nezapomínejte na čtení vlastní knížky 
 
Hudební výchova 
Zazpívejte si Grónskou písničku a zkuste doprovod s kelímkem podle videa z minulého týdne. 
Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw  
Video:   https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo  

 
PÁTEK 
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) Slabikář str. 36-37 
2) Tvoření a psaní slov na destičku (z rozházených písmen vytvořte a napište slovo). 
3) Písanka 32 – píšeme b 

 
Český jazyk  

1) Slabikář, písanka– dle zadání na on-line výuce 
2) Malá Agáta – podle potřeby procvičujte slabiky a slova s písmeny ř, ch, f 
3) Vlastní knížka – hlasité čtení s dopomocí 

 
Prvouka (online výuka) 
Učíme se společně. Toto učivo je pouze pro ty, kteří se hodiny nemůžou zúčastnit: 
Připravte si: Učebnici, penál, destičku, fix 

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw
https://www.youtube.com/watch?v=GOgKxY7muwo


Připomeňte si, co jste viděli v pondělí na videu. Budeme si povídat o domácích zvířatech         
a o jaru.  
Učebnice str. 49, 52 (str. 50, 51 zatím vynecháme) 
Video: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prv
ouka_1.mc&pageord=532  
 
Matematika  
1)Učebnice str. 27 
2) Malý Matýsek str. 18 .  Str. 19 – úkol ofoťte a pošlete do MT – tým Matematika – zadání. 
 
 
 
ÚKOL NA CELÝ TÝDEN  
Výtvarná a pracovní výchova  
Tentokrát máte připraveny 2 úkoly, které souvisí i s prvoukou: 
 
1) V prvouce se budete učit o domácích zvířatech. Vyberte si jednu zvířecí rodinku                   
a nakreslete ji. Napište, jak je nazýváme (např. koza – kozel -  kůzle).  Obrázek pošlete do MT  
tým VPV (úkol bude v zadání).  
 
2) Druhý úkol je dobrovolný. Máte ho na webu v příloze nebo také v MT – tým VPV – zadání. 
Obrázek opět odešlete do MT – tým VPV. 
 
 
Tělesná výchova 
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