
1. třída 

 

Měsíční plán 

Datum: 

Přeji všem dětem radost z vysvědčení, které vydáváme v pátek 26.6.Doufám, že se tento den sejdu 
se všemi dětmi ve třídě. Prázdniny, které budou dlouhé ,si určitě užijete a pak se v září pustíme s 
chutí do další školní práce. 
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za skvělou spolupráci během celé 1. třídy. Děkuji hlavně za 
učení s dětmi při samostudiu. 
Prosím všechny rodiče- od září budeme využívat nové školní hřiště- kupte dětem botasky (na ven) 
se světlou podrážkou. Děkuji. Z.Hradecká 

    

  

Učivo na týden od 22.6. do 26.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

 Slabikář strana 87-90- učivo- dě,tě,ně,di,ti,ni,dy,ty,ny- budeme opakovat v září i se vrátíme ve 
slabikáři zpět k písmenům, slovům, která jsou složitější. 
O prázdninách prosím, aby děti četly( nahlas). Můžete využít texty vzadu ve slabikáři nebo jakoukoli 
knihu s většími písmeny. Mnohé děti jsou již teď výborní čtenáři. 
Psaní-prosím o prázdninách,aby děti psaly písmena.Tabulka abecedy, kterou všichni mají doma, 
dětem pomůže ve správných tvarech písmen.Opisy podle písanek, co jsme napsali nebo ze slabikáře 
opisy. Velmi důležité je opakovat písmena nebo je děti zapomenou. Opisy podle předlohy- z tiskacího 

písma do psacího- velmi důležité. 
Písanka 4.- ještě napíšeme nové písmeno- Y strana 12. Slova str.7 Poslední písanku uložím ve škole, v 
září dopíšeme. Ostatní písanky (3) mají děti doma- psát podle nich, opakovat. 

M 

Učebnice strana 71-73-sčítat k sobě dvě čísla výhodně, pak teprve přičíst další číslici-např. 6+8+4= 
sečíst 6+4=10 a pak přičíst 8. = cvičení 2 strana 70, cv.4 str.73. Pomocí číselné osy  0-20 pracovat. V 
září dokončíme pracovní sešit ve škole- nevyplňujte napřed. Letos skončíme na straně 73. 
O prázdninách si hrát s čísly- na obchod, s papírovými penězi- máme v obálce. Sčítání a odčítání do 

20. Psát si číslice.V písance (velké) opakovat psaní číslic- aby děti nezapomněly. 

ČS- 
prvouka 

Učebnici prvouky již začneme v září novou, tuto letošní učebnici nechejte doma. Příští 2. třída mnoho 
učiva opakuje- rozšiřuje se učivo z 1. třídy. Pokud jste některé učivo při samostudiu nevypracovali 
podrobně, nevadí, v 2. třídě se naučíme. 
Ještě stihneme str. 78- léto. Pozorujte přírodu o prázdninách, možná si děti i trochu zapíší, nakreslí o 
lese, louce, zahradě, co pozorovaly , viděly zajímavého. 

  

Učivo na týden od 15.6. do 19.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář strana 82-85. nové písmeno - G. Pracujte podle pokynů dole na stránce. Hádanky na straně 
83- nemusíte všechny splnit. Čtení textu psaného psacím písmem- možná bude těžší, čtěte po částech. 

Kvíz a křížovka na str. 85- nemusíte vyplnit. Možná zkusit ještě stranu 86- kde jsou písmena s háčky-
ď,ť, ň. 
Písanka -G,g- strana 13,14,15, . Slova na str.7. Písmeno D strana 6- těžké  písmeno- cvičte nejdříve na 
desku fixem, na papír. 
Je stále bezplatná stránka nakladatelství- Nová škola Brno, od kterého máme Slabikář- jsou zde videa, 
hry, čtení textu  stejného, co máme v učebnici- www.ucebniceonline.cz 

M 

Učebnice strana 66-70.stranu 66-dokončit. Na straně 67- porovnávání, které je lehké. Opravy chyb- 

nejprve si napište správné výsledky, pak teprve škrtejte špatný výsledek. Nehádejte, zda je správně 
nebo špatně.Na všechny příklady používejte číselnou osu- ukazujte si. Procvičujte si příklady ústně i 
písemně. Velmi důležité je umět příklady na sčítání a odčítání do 20.  Ve druhé třídě bude počítání 
příkladů přes základ 10- např. 8+4. Děti musí mít zažité +a- příkladů, které nyní počítáme, jinak 
budou mít problém v dalším počítání.Dbejte také na správné psaní číslic.  

ČS- 

prvouka 

Učebnice strana 76-77- Léto. Les, lesní plody. 
Videa o přírodě, vypravování , úkoly podle učebnice = vše krásně připravené k učebnici nová škola 
Brno, co máme.= 

K dispozici zdarma- www.ucebniceonline.cz 



  

Učivo na týden od 8.6. do 12.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář strana77-81. Čtení delších článků rozdělte na části, není nutné přečíst najednou celý 
článek. Nové písmeno F- říkat si slova, kde je toto písmeno. Nezapomeňte skládat slova, věty z 
písmen- písmena v deskách. Pokud máte málo písmenek, napište si a vystřihněte. Velmi důležité je 
skládání z písmen!!!!!! 

Čtení sloupečků slov, opakovaně i se učit tato slova zpaměti. Všechna slova jsou pak užita v 
článcích. Vše, co se má na jednotlivých stránkách ve slabikáři dělat, je dole na každé straně 
napsané. Slabikář nestihneme celý, budeme s ním pokračovat v září, pak teprve začneme učebnici 
pro 2. ročník. Prosím denně číst  a číst i o prázdninách. 
Písanka- 4. díl- nenapíšeme celou písanku, budeme pokračovat ve 2. třídě. Bude se nám to velmi 
hodit- opakování všech písmen. Písanka str.2- velké písmeno L. Pozor na správné tahy, již jsme 
psali podobné písmeno. Strana 11- malé f- je trochu složité. Napište si nejdříve na desku fixem. Str. 
12- velké F. opakujte si psaní již probraných písmen. Nutné opakovat písmena i o prázdninách- 

jinak  děti zapomenou i tvary písmen, nevzpomenou si, jak se jednotlivá písmena píší. 

M 

Sčítání a odčítání- ústně i písemně. Vyrobte si doma kartičky s příklady- např. 10+6, 11+2, 13-
3,,,,Písemně si počítejte. Hrajte si s papírovými penězi, s korálky, se sirkami,....Názorně i když vám 
počítání jde.Učebnice strana 59-64. Na straně 64-ukáže se , co vám moc nejde, pak si dávejte 
podobné příklady. Učebnici matematiky celou nestihneme, nic se neděje, ve 2. třídě vše dokončíme. 
O prázdninách opakovat příklady, hrát si s čísly. 

ČS- 
prvouka 

Učebnice strana 72-74. Dole na stránkách je napsáno, co s jednotlivým učivem dělat. Nemusíte 
splnit doma vše. 
Venku - pozorovat přírodu. 
Půjdeme na vycházku v okolí školy- budeme si opakovat názvy květin, stromů. Budeme pozorovat 
změny v přírodě. 

  

Učivo na týden od 1.6. do 5.6. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str.71- Pohádka- nejdříve známou pohádku převyprávějte. Pak teprve přečtěte několikrát za 
sebou. Nové písmeno- CH- str. 72- je velmi těžké toto písmeno. Říkejte slova, kde toto písmenko je. 
Pokyny pro práci s touto stranou máte dole na stránce. pokud Vám něco nepůjde, opakujte. Důležité 
je čtenému textu i samotným větám rozumět. Str. 73- nejprve čtěte sloupeček slov vpravo- říkejte část 

i zpaměti. Slova jsou pak na celé straně užita ve větách. Řekněte význam jednotlivých slov . Písanka 
str.33,34. Písmeno ř- str.35- půjde Vám psát snadno, protože jsme psali -r. Pozor - háček se píše 
přesně- obtahněte vzor. 

M 

Sčítání, odčítání- používejte číselnou osu. Počítejte písemně, ale i ústně víckrát za sebou- i při jiných 
činnostech. Učebnice str. 53 56,57. Tvořte si sami slovní úlohy při vaření, při nákupu, na vycházce. 
Sčítejte, odčítejte- opakujte. Porovnávejte čísla- menší, větší. Pracujte s různými předměty, hrajte si.  

ČS- 
prvouka 

Lidské tělo- učebnice str.69,70- vystřihejte, nalepte, vykreslete. pokyny pro jednotlivé úkoly máte 
vypsané dole na stránce. Ještě stihneme možná str. 71- hygiena- vyprávějte si během celého dne. 
Při pěkném počasí půjdeme ven- do lesa, na louky. Pozorujte přírodu kolem nás. 

    

  

Učivo na týden od 25.5. do 29.5. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str. 68- nové písmeno- ř,Ř.V básničce označit ř, Ř, spočítat kolik těchto písmen v básni je. 
Důležité jsou slabiky- další cvičení- číst a spojit s obrázkem.   Slova ve sloupečcích- jsou to slova, 
která budou v dalších článcích. Podrobné úkoly, co se na této straně mají  udělat, je dole 

popsáno.Článek na straně 69- velmi těžký a dlouhý. Čtěte po částech a vypravujte , o čem jste četli. 
Měli byste číst a zároveň vědět, o čem čtete. Slova v sloupečku vpravo- jsou užita v článku. Další 
stranu 70- nevím, jestli stihneme celou. Napíšu v SMS. 
Písanka- str.17- velké písmeno Z a str.31 - velké písmeno- Ž- viz video- nácvik. Toto písmeno je 
velmi těžké- budeme opakovat , psát na desku fixem, na papír, do písanky i kopie. Přidáme si i další 
písmeno - velké K- str.21. Opět pošlu SMS, co stíháme ve škole.  

M 

Učebnice str. 51- cvičení 3,4,5- totocvičení obtížné- vezměte si pomůcky- sirky, korále,... a názorně 

si ukažte, počítejte. Ve škole budeme také počítat sirky, užijeme magnetickou tabulku a číslice, 



obrazce. Během týdne stihneme asi celou stranu, opět napíšu SMS,jak kdy počítáme. strana 50- 
vypočteme zpaměti nebo některé příklady s pomocí pomůcek. Doporučuji- příklady, které jsou těžší 

a nejste si jisti, tak napište. budete si je pamatovat!!!! Hraní- cv.3- kreslení musín být přesné. ryba ve 
cv.4- přesnost vybarvení. hlavně musíte mít správné výsledky- pište si je vedle příkladů- napiste= a 
výsledek. Nemusíte u všech příkladů. Pokud stihneme ještě další stranu, napíšu do SMS. 

ČS- 
prvouka 

 Budeme chodit do přírody a tam opakovat učivo, co jste se učili sami doma. Str.53, 55,56, 60,  a 
další rostliny, které nyní kvetou. Některé květiny již nekvetou, ale budeme si o nich říkat podle 
obrázků. Jaro- povídání . Učebnice str. 68- opakování o zvířatech. na vycházky do přírody se předem 
dohodneme, oblékneme se sportovně. 

Děti, které se budou učit doma, určitě budou stejně pozorovat jaro  a povídat si o přírodě, popř. 
kreslit, co vidíme kolem sebe. 

  

Učivo na týden od 18.5. do 22.5. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář strana 66- krásný , ale velmi náročný článek= čtěte po částech po více dnů.Slova v 
sloupúečku vpravo jsou velmi důležitá, čti několikrát za sebou a jsou pak v článku. Pod článkem 
podtrhni slova, podle článku. Další strana 67- pozorně čti článek, abys mohl , uměl dopsat věty pod 
článkem- slova. Čtení je již složité a čtete články, u kterých musíte vědět , o čem čtete. Prosím čtěte 
vždy několikrát článek a říkejte, o čem je. Teprve pak odpovídejte, doplňujte . Nehádejte, co má být v 
odpovědi. Pokud nevíš, znovu přečti celý článek nebo část, kde najdeš řešení pro odpověď, doplnění. 

Písanka strana 16, 23. Pokud ještě chcete psát, můžete psát Z,Ž- poslala jsem VIDEO pro nácvik 
těchto písmen.Budeme ve škole psát toto písmeno , na desku, na papír, do písanky- pokud už budete 
mít v písance napsáno, tak nakopíruji a budeme společně psát- Z,Ž. Ve škole budeme hned 
potřebovat desku a fix, písmena v deskách!!!!! Přineste první den. 

M 

Učebnice strana 48- vypočítat, pokud již nemáte, postupně všechny příklady. Jsou velmi důležité, ale 
i těžší. Ty příklady, které Vám nejdou, pište si na papír, říkejte ústně. Pomozte si názornými 
pomůckami- VIDEO , podle něj postupujte.Ještě zvládnete určitě str.49, nemusíte vypracovat cvičení 
3, ale možná by Vás bavilo. Na straně 51 si vypočítejte cvičení 1,2,= budeme další cvičení hned dělat 

ve škole, tak, ať Vám to jde na 1,1,1,-zlaté. Budeme v matematice potřebovat papírové mince a 
papírové číslice, tak je hned přineste do školy!!!! 

ČS- 

prvouka 

Učebnice strana 66,67-krásné učivo o zvířatech, domácích mazlíčkách. Na straně 67- vpravo 
nakreslete zvířátko, které máte doma nebo u babičky nebo byste si přáli mít. Budeme si o tom ve 
škole povídat. Budeme také opakovat ve škole rostliny, jarní květiny, stromy. Zvířata domácí a na 
statku. Těším se,až mi o všem budete říkat, kreslit. Půjdeme na vycházku do přírody, do lesa, na 
louky- ukážeme si všechny rostliny, stromy v přírodě. budeme pozorovat jarní přírodu. Učebnici 

přírodovědy přineste hned první den do školy!!!! 

  

Učivo na týden od 11.5. do 15.5. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str.63-nejprve číst slova ve sloupečku vpravo- několikrát za sebou, vymýšlet věty na tato 
slova.Články na této straně jsou těžké- čtěte po částech.Nemusíte přečíst celé.Nové písmeno- Ž-
strana 64-vymyslete slova, kde je ž. Báseň - zakroužkuj ž,Ž v básni.Zkus pokračovat , vymysli 
básničku dál. Je to spíš pro zábavu. Další cvičení- správná slova- obrázky, řekni, na kterém místě ve 
slově je ž-těžké. Nemusíš říkat .Důležité cvičení jsou slabiky- žabky-čti pořád za sebou, pozor na 
dlouhé slabiky.Spoj slabiku se slovem- tužkou. Další slova ve sloupečkách- velmi důležité, opakuj 
toto čtení každý den. Tvoř věty se slovy. Slova psacím písmem- opiš. Spoj se slovem ve sloupečku- 

najdi psací a tiskací. otázky na konci strany- nemusíš vypracovat.Strana 65- spojení slova s větou- 
těžké. Pokud máte ještě čas a chuť si číst- čtěte věty- tiskacím a psacím písmem.Nebo nech na další 
týden. 
Písanka strana 30-ž- psali jsme z-jen přidáš háček,strana 32- ne dva první řádky. Vhodné zkusit na 
papír, desku- fix. Procvičuj si i jiná písmena, co jsme psali. 

M 

Určitě jste zvládli desítky a jednotky. Sčítání např. 10+3=13, jste myslím brali jako lehké 
příklady.Zkuste na straně 47 odčítání- začněte cvičením 1, vezměte si papírové peníze a sestavte 

podobné příklady jako Víla. Velmi důležité cvičení je rozklad čísel- cvičení 4. Hraní s mincemi- 
cvičení 6- stejně si použijte papírové mince a zadej si jiné částky a pokládejte mince, které můžete 
dát- více možností. Cvičení 7- pomocí číselné osy počítej.2. část příkladů je těžší- pokud to nejde- 
vezměte si na pomoc korálky, sirky, plyšáky.Pokuste se o vypočítání, úspěch určitě potěší. Na straně 
48 si vyberte příklady, které půjdou lépe. Pak vypočítejte i ty těžší.Zkuste příklady nejprve ústně, pak 
teprve zapište výsledky. 

ČS- Učebnice strana 62-63- krásné učivo o domácích zvířatech. Přečtěte si názvy - samec, samice, mládě. 



prvouka Naučte se. Pokuste se tiskacím písmem napsat názvy zvířat na str. 64,65.Nemusíte vše zvládnout, 
nechejte na další týden. Určitě vše zvládnete. 

  

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str.60- nové písmeno- Č. Krásná básnička na toto písmenko, nauč se zpaměti - pokud chceš. 

Zakroužkuj všechna č, Č- spočítej a napiš na řádky, kolik těchto písmenek je v básničce. Řekni si 
pár slov. c-č=cibule-česnek,cesta- člověk,... 
-podle slov s c,č- uslyšíš rozdíl mezi těmito písmeny.  Slabikář- 2. cvičení-pojmenuj obrázky, je v 
nich nové písmeno.Další cvičení-čti slabiku a spoj s obrázkem, kde je tato slabika. Velmi důležité 
cvičení- slova ve sloupečkách- čti slova pod sebou, ale i vedle sebe- podkládej si podložkou 
slova(papírem).Spoj obrázek a slovo.Můžeš  spočítat kolik je slabik,vytleskat slabiky u některých 
slov. Tvoř věty. Poslední cvičení je hra se slovy=např. nová sušička,černá kočka, plná myčka, 
rozbitý vysavač,..= použila jsem slova ze sloupečků. Slabikář str.61- doplňovačka- lehká. Další 

cvičení-věty-obrázky- zapiš číslice k obrázkům. Pokud si chceš přečíst pěkný článek- na str.62- 
Kočička- čti po částech- rozlož si na více dnů čtení. 
Písanka-str. 28-malé písmeno-č- podobné c- jen přidáš háček- piš krásný háček podle vzoru v 
písance. slova s č. str.29-velké písmeno- Č- pozor!!na začátku psaní je zatočení-ulita, ale u malého 
c- není!! 
Přeji hodně zdaru, ale umíte krásně psát, piš pomalu, dobře si sedni, natoč si sešit. 
  
  

  
  

M 

Učebnice str.45- možná už máš většinu hotovou z minulého týdne.Pozor na cvičení 3- řada čísel- 
vezmi si číselnou osu, ukazuj čísla, půjde ti to lépe. Cvičení 4- porovnávání jsme uměli velmi 
dobře.Piš přesně do rámečků. 
Piš si různé příklady na sčítání a odčítání do 10, hraj si na obchod, používej papírové peníze. 
Nové příklady- str.46-pokus se tuto stranu vypočítat- vezmi si na pomoc sirky, korálky,... Pošlu 
video- ale až na konci týdne, protože vy jste tak dobří,vím, že to zvládnete bez nápovědy. Budou 

zlaté1,1,1,1,1,...- ve škole, hned, jak se sejdeme. 
  
  

ČS- 
prvouka 

Zelenina na jaře- strana 59-třeba některou zeleninu doma sami pěstujete- označ ji v učebnici, můžeš 
nakreslit, co pěstujete,...Pokus se doplnit str. 61- když ti to nepůjde, nech to být- doplnime společně 
ve škole. Když někdo bude mít vyplněné, poradí nám. Hlavně se netrapte, když něco nebudete umět 
doplnit, je to těžké učení doma. 

V přírodě zase vykvetly další keře, květiny, zazelenaly se stromy. Pozoruj přírodu. 
Užívej si pobyt venku, je brzy světlo, později tma. Jsoun nádherné jarní dny. Budeme si o všem ve 
škole vypravovat. 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář-jestli jste zvládli čtení písmene b a slov s ním, máte kus velké práce za sebou.Toto písmeno 
může být někdy spleteno s písmenem d. Jste a budete dobří čtenáři- to vím , když jste mi četli v 
hodinách. Těším se na Váš pokrok ve čtení!!!!. Slabikář str.57-nejprve přečti slova ve sloupečku 
vpravo. Podtrhni v těchto slovech b a zakroužkuj d. Zkus se slovy tvořit věty- abys znal význam 
čtených slov. Pak čti článek- Bledule.Čti po částech nebo jen slova a pak věty. Další cvičení jsou 
věty psacím písmem- rozhodni o pravdivosti vět- podle článku. Hádanka dole je snadná. Slabikář str. 
58-cvičení první- pokud doplníš písmeno, vzniknou slova- užij je ve větách.Je to hraní se 

slovy.Důležité je opět čtení slov ve sloupečku. Opakuj si slova i třeba zpaměti.Doplnění vět-použij 
slovo ze sloupečků,opiš je tiskacím písmem. Na konci stránky obrázky-spoj , co k čemu patří. 
Písanka- písmeno B- str.27- video pomůže , napiš si nejdříve na desku fixem, na papír tužkou, 
perem. Písanku piš perem nebo i tužkou, jak ti to půjde lépe.Ještě napiš str.24. 

M 

Video- desítky a jednotky. Určitě jsi pracoval správně i bez mé ukázky na videu. Chválím!!! 
Učebnice str. 43- počítej mince po jedné a zapiš číslo do rámečku, dovybarvi. Strana43 cvičení 3- 
zapiš počet desítek a jednotek. Pokud Ti to nejde, polož si vedle sebe sirky a vždy 10 sirek odděl= 

desítka a jednotky - zbylé sirky spočítej po jedné a zapiš číslo. Učebnice str.44- hraní, 
kreslení.Cvičení 3 str. 44-vezmi si papírové mince a pomocí mincí vypracuj toto cvičení. Poslední 
cvičení je správné psaní číslic- napiš si je větší i na papír  nebo na desku fixem. 

ČS- 
prvouka 

Opakujte hodiny.Pomocí strany 39-41- opakování. 
Moje rodina str.43-řekněte si příbuzenské vztahy ve Vaší rodině. Pracujte podle pokynů dole v 
tabulce. opakování str.52- nevypracovávejte vše, nemusíte mít vše hotové. Důležitá jsou telefonní 



čísla- cvičení 4. 
Chodíte do lesa, na louky- pozorujte změny v přírodě. Jaro je všude. Nádherně světle zelené buky 

jsou jen v tomto ročním období. Smetanka lékařská (pampeliška)- jsou žluté celé louky- je z nich 
výborný pampeliškový med. Sbírejte léčivé byliny. 

  

Učivo na týden od 20.4. do 24.4. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář - str.55-doplňování slov podle obrázků, můžeš si tužkou napsat tato slova- na papír, do 
učebnice.Vedlejší cvičení- přečti si všechna slova a pak podtrhni to slovo, které je správné. Článek 

Pohár čti po částech, pak zvládneš přečíst ceklý článek, je to už velmi těžký, dlouhý článek.Pod 
článkem podtrhni slova, která byla v článku. Hádanka je jednoduchá. Vybarvi si sluníčka za odměnu. 
Písmeno B,b - str.56- podívej se na str.32- písmeno D, d. POZOR na písmena b,d- mají jen opačně 
bříška, ale pletou se při čtení!! Přečti si slova na str. 33- četli jsme je = slova s písmenem-d. Pak 
teprve čti slova na str. 56- slova s písmenem b. Když ti to nepůjde,zkoušej znovu- určitě to zvládnete. 
Dole na stránce je přesný popis k jednotlivým cvičením. Prosím opakujte tuto stranu i strany 32,33. 
Napište si na kartičky a vystřihněte si písmena D,d a dej si k nim písmena B,b. Vymýšlejte slova sD, 
B. 

Psaní - napiš písmeno b-str.25, 26. Utčitě Vám to půjde. 

M 

Učebnice str.41-těžké učivo- když Vám nepůjde, nevypracovávejte.Důležité jsou příklady na straně 
39- pokud je už máš, napiš si podobné na sčítání i odčítání. Strana 42- desítky a jednotky. Vezmi si 
papírové koruny a sestav si přesně stejně, jako jsou příklady- např.dej koruny k sobě tak, aby jich 
bylo 10 a vedle dej další koruny(4) = těch 10 korun= desítka, protože je v ní 10 korun , označíš D 
(desítka), ty samostatné 4 koruny= jednotky(označíš J) Zkoušej další příklady- 10 korun= desítka a 2 
koruny. Zapíšeš D 1 ( desítka 1) a J 2 ( jednotky 2) . Určitě prřijdeš na 4. zadání= označ si deset 

korun do jedné skupiny- nakresli čáru kolem 10 korun a co zbyde- zase 10 korun nakresli zase kolem 
nich čáru= jsou 2 desítky a 0 jednotek. Pokus se zakreslit a zapsat u všech příkladů počet desítek a 
počet jednotek. Jestli to nepůjde dobře, vezmi si sirky , dej je k sobě po deseti a vedle dej 1 sirku = 1 
desítka a 1 jednotka. Pak dej 10 sirek k sobě a vedle dej 2 sirky= 1 desítka a 2 jednotky, pak pokračuj 
10 sirek k sobě a 3 sirky vedle= 1 desítka a 3 jednotky,... Je to jenom hraní, ale velmi důležité učivo. 
Pokud Vám to půjde, zkuste korálky vybarvit na str.43. Pošlu Vám video ke konci příštího týdne, ale 
nejdříve bych byla ráda, abyste s tím pracovali sami. Vy jste šikovní, chytří, to zvládnete. 

ČS- 
prvouka 

Důležitá telefonní čísla-str. 50,51. Velmi důležité pro záchranu života. Nauč se tato čísla zpaměti. 
Pozoruj jarní přírodu- zazelenaly se břízy, jiné stromy mají pupeny nebo se už začínají zelenat. 
Květiny na zahradě, zahrádce , na louce- pozoruj, co všechno začíná růst, kvést. Je nejkrásnější 
období, protože se vše probouzí po zimě. Poslouchej zpěv ptáků, možná uvidíš, jak si ptáci staví 
hnízda. Venku je krásné jaro. 
Učebnice str.60- podívej se na Zlatici (Zlatý déšť)- kvete na zahradách, v parcích.Podívej se na 
obrázek str.  60-části stromu, keře. Můžeš si nakreslit. Hlavně pozoruj vše kolem sebe, užívej slunce 
a teplo. 

  

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str. 52- nové písmeno H- podtrhni všechna H, h v básničce, napiš vždy na konci řádku, kolik 
je tam H,h. Pojmenuj obrázky, se slovy tvoř věty. Další cvičení- slabiky-čti a spoj s obrázkem. Opět 
tvoř věty. Důležité cvičení je čtení slov- sloupečky-čti pod sebou slova i vedle sebe( v řádku).Pod 
sloupečkem je obrázek- spoj obrázek a slovo. Věty dole na stránce čti, změň tyto věty- vymysli 
svoje. Další strana- důležité jsou sloupečky slov- pak teprve čti články. Hádanky- spoj větu a slovo. 
Praha- pěkný článek- vypravuj, co víš o našem hlavním městě. Pokud si pamatuješ nějaké památky v 
Praze- napiš na stránku dole. Psací písmo- slova opiš na papír.Strana 54- vyplň křížovku. Pokud si 
přečteš článek nahoře, určitě zvládneš podtrhnout všechna H, h.  

Písanka- dopiš str. 15.Vynechej zatím str.16,17. Důležitá je str. 18- psací h-velmi jednoduché, 
podívej se na video.Str. 19- slova s -h. Ještě zkus alespoň 3 řádky velkého písmene H.- VIDEO- 
těžké písmeno. Budou za psaní Zlaté 1,1,1,1,... 

M 

Učebnice str. 37- dopočítejte tuto stranu- pokud jste zapomněli, jak se počítá - o kolik- podívej se na 
video. Učebnice  str. 38-cvičení 2- velmi důležité- pokud ti budou příklady dělat problém, znovu si 
napiš pouze sčítání a odčítání do 10. Číselná osa- cv.5-znázorni barevně. Podívej se na VIDEO-
poslané v úterý 14.4. Vezmi si svoji osu- papírovou a počítej pomocí osy příklady- na sčítání i 
odčítání. Cvičení 6-můžeš si napsat výsledky nad příklady. Celou stranu 39- počítej si průběžně- 

např. během 2 týdnů a vracej se k příkladům, které jsou těžší. Co ti nejde, znázorni si na ose nebo si 
vezmi sirky a skládej si je jako polt- hlavně příklady, kde jsou 3 sčítance,. Strana 40-.Tělesa- učivo, 



které se bude probírat ve vyšších ročnících- podívej se, co všechno za hračky máš- krychle, koule,... 

ČS- 
prvouka 

Učebnice str. 48- spoj si čárky v obrysu mapy- Česká republika. Nahoře obrázky vybarvi a označ, co 
je na vesnici a co je ve městě. Můžeš přikreslit svoje nápady, co kam patří- vesnice, město. 
Jaro kolem nás- str. 53-znovu zopakuj a dopiš(tiskacím písmem, co na jaře-teď vidíš kolem sebe - na 
zahradě, v lese. Opakování str. 55,56- podtrhni, které květiny už vidíš dokresli, co ještě roste- např. 
Podběl,Sasanka hajní(je bílá- roste na louce, zahradě i v lese), Kopřiva,....Můžeš se podívat do Atlasu 
květin, bylin- je skvělé hledat názvy rostlin, které najdeš. 
Hry na jaře- str. 57-označ , co umíš. 

  

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek) 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str.51- 1. cvičení- čtení otázek a výběr odpovědí z nabídky slov v sloupečku vpravo. Další 

cvičení jsou protiklady slov - můžete tvořit i věty s protiklady.Důležité cvičení 3. - předložky a 
slova- složte si i z písmen . Psacím písmem- slova, můžete i opsat. Celá strana - práce s ní je 
rozepsaná dole na stránce. Velikonoce- Slabikář str. 59 - čtení vět. Označte obrázky velikonoční- 
dole na stránce. Vykreslete vajíčko, nakreslete vedle i pomlázku, květinu,...Těším se, až mi ve 
škole ukážete tuto velikonoční stránku. Naučte se koledu- určitě se Vám bude  koleda, i ta, kterou 
už znáte, hodit v Pondělí velikonoční. 
Psaní- str. 13- slova. Napište také str. 15- alespoň část, vykreslete obrázky. 

M 

Sčítání a odčítání str.36- Velikonoce. Str. 37- alespoň polovinu.Je to opakování již probraných 
příkladů. Opět si hrajte s různými předměty a počítejte do 10- cvičení 5- 
rovnejte si sirky, korálky, hračky- najdete snadněji řešení. Vlevo ve cv. 5 napište jedno řešení a 
vpravo všechna řešení (více čísel). 

ČS- 
prvouka 

Učebnice str. 47- Moje vlast. Naše vlajka měla 100. výročí vzniku -30.3. 
Velikonoce- str.58- období před Velikonocemi, příprava na svátky jara. Děti , prosím nezapomeňte 
pomáhat rodičům s úklidem, pečením bochánků, i zdobením vajíček, s prací na zahradě,.. 

  

Učivo na týden od 30.3 do 3.4. 

Předmět Učivo 

ČJ 

Slabikář str.48-50-básničku na str. 48 si přečtěte a třeba i naučte zpaměti- je krásná. Podtrhněte v ní 
všechna c,C- nové písmeno. Prosím nastříhejte si kousky papíru, čtvrtky a napište si tiskací c C- 
skládejte si slabiky, slova i věty s tímto písmenem a dalšími písmeny z desek, co máme. Můžete složit 
slova podle této strany, pokuste se složit i věty. Je to velmi důležité .Tuto stranu zvládnete podle 
pokynů dole na str.48.Psací písmo- slova si můžete opsat podle předepsaného textu- na papír. Všechny 
texty čtěte nahlas, i víckrát. Vracejte se ke stejné straně další dny.Str. 49 -velmi důležité jsou 
sloupečky slov vpravo- tím začněte- čtěte několikrát za sebou.Pak teprve čtěte slova, věty. opět Vám 
pomůže návod dole na straně 49.Článek, který je dole čtěte víckrát, Na str. 50 je delší text, rozdělte si 

ho na části. Za více dnů ho zvládnete přečíst celý.Věty psacím písmem můžete napsat nebo část. Opět 
skládejte z písmen, slabik-str.49 i 50- slova,věty-část textu. 
Písanka- str.11-spojení písmen- podívejte se na moje video.Malé c str.12, velké C str. 14- podle videa. 
Pokud Vám přijde zadané práce moc, vypracujte další týden . 
www.ucebniceonline.cz- jsou zde i videa, text čtou děti, je tam postava krále. 

M 

Video- natočila jsem Vám toto učivo- - porovnávání a o kolik se liší- str. 33- cvičení 1,2,3. Velmi 
důležité. Na této straně je pyramida, kterou máte rádi a umíte .Těžší cvičení je 4.- když Vám nepůjde, 

nekreslete. Další strana 34- opět máte na videu, pokud si chcete u toho zahrát, vezměte si různé 
předměty a skládejte, počítejte - cv.2,3,4= stačí skládat vedle sebe sirky, jak dáváme ve škole nebo 
papírové peníze, co máte,....Str. 35-cvičení 1 , 2 - pište si výsledky sčítání nad příklady- budete mít 
práci jednodušší. Celkem pracovní sešit str.33-35. Pokud máte ještě čas a hlavně chcete ještě počítat- 
vypracujte si cvičení, která nám chybí, vynechali jsme je-str.15-cv.3,str.16-cv.1,str.25- cv.2. Procvičte 
si znovu správné psaní číslic 1-10- i na desku fixem nebo na papír. 

ČS- 
prvouka 

Prosím učte se pořád hodiny a čtvr, půl, třičtvrtě, možná i minuty- důležité učení pro život. 

Učebnice- str 56- podle str. 55 spojte části rostliny.Dole na str.56 máte návod, jak pracovat. 
V přírodě, v lese, na louce- dívejte se, jak vše začíná růst, kvést, pozorujte stromy, poslouchejte zpěv 
ptáků. Prodlužování dne, posun času- ze soboty na neděli 28.-29.3.- večer bude dlouho světlo. Hry na 
jaře-str. 57- podle pokynů dole na str. 57- je to vypravování. 
www.ucebniceonline.cz-  vypravování i interaktivní cvičení, hádanky, videa z přírody- jaro,.... 
  

  

Učivo na týden od 23.3 do 27.3. 

http://www.ucebniceonline.cz-/


Předmět Učivo 
Termín 

splnění    

ČJ 

Slabikář- str.44-47- 1. článek na str. 44 je trochu obtížný,proto přečtěte nejprve skloupečky jmen a 

slov - vpravo, tato slova jsou pak užita v článku. Další cvičení je čtení psacího písma a napsání slov- 
podle předešlého článku, dopište věty. Pokud máte čas, napište pak tyto 3 věty na papír.Další cvičení 
na této stránce je pouze čtení slov, poslední cv. -po čtení ještě spojte s obrázkem. Strana 45-čtení a 
spojování, dopisování vět. 3. cvičení ze slabik složit  slova- prosím složte si tato slova z písmen nebo 
slabik, co máme v deskách  písmen (jestli písmeno nemáte, napište si ho na papírek a vystřihněte). 
Předposlední cvičení- opravte slova-podle obrázků. Poslední cv.- dopsat písmenko. Strana 46- nové 
učivo- AU,OU- čtěte velmi pomalu tyto dvojhlásky, opakujte stejná slova několikrát. Nahoře 
básnička- zakroužkujte -au,ou- tak jak jsme zvyklí.  Čtětě slova, věty- opět složte z písmen, ale 

nemáme vystřihnuté au,ou- napište a vystřihněte, pak Vám dám ve škole další. Strana 47- přečtěte 
Článek a podtrhněte AU,OU.2. cvičení- vyprávějte o vašem výletu. Poslední cvičeni-spojte části vět, 
jak k sobě patří. Sloupečky slov čtěte několikrát za sebou. Postup, co máte se cv. dělat, je dole na 
stránkách Slabikáře. Nakladatelství Nová škola Brno- zdarma- můžete si stahnout program ke 
Slabikáři- www.ucebniceonline.cz 
Psaní 
- podívejte se na moje video- nácvik. Písanka- str.9-10. Zkuste si písmena nejprve na desku fixem, 
na papír tužkou, perem. Do písanky pište tužkou i perem, podle toho, jak Vám to půjde. Pak Vám 

dám zlaté 1,1,1,1,1,1,1,...a obrázky-samolepky. 23.-27.3. 

M 

Počítejte ústně i písemně - sčítání a odčítání do 10, dopočítávání- např.4 a kolik je 10?  Pracovní 
sešit str.27- pokud máte všechny příklady hotové, tak si na papír pište podobné.Strana 30-32. Str. 30-
cv. 1- vezmi číselnou osu a ukazuj si, která všechna čísla jsou menší , větší než zadané číslo. Zapiš 
do rámečků- vždy je to více čísel. Cv.2- lehké, cv.3- možná nechte do školy, a nebo to třeba 
zvládnete- pomocí str.80.Cvičení  dole-pouze sčítání a odčítání.Nepřepisujte do sešitů ani na papír. 
Cvičení 5- Dopsat za příklady = a výsledky. Hrajte si na obchod- papírové peníze máte u sebe. 
Počítejte zase kuličky, korálky, sirky. Stavte ze sirek- jako děláme ve škole. Kreslete malé  čtverce, 

obdélníky, trojúhelníky, kruhy- malé a sčítejte si je, škrtejte a- odčítejte- jako  když pracujeme v 
hodinách matematiky -např. cvičení 3 strana 13. Zkoušejte pyramidy i těžší - např.cv.1 strana 10. 
Rozklady čísel- podle strany 9- velmi důležité. napište si to na papíry- dostanete ode mě - Zlaté 
1,1,1,1,1,...,a hračky , obrázky. 23.-27.3. 

ČS - 
prvouka 

Jaro- 1. jarní den - 20.3.- pozorujte přírodu, jděte na zahradu, na louku- v blízkosti bydliště- pozoruj 
, co vyrostlo za rostliny, jak vyrostla tráva. V přírodě najdi květinu- např. bledule, sedmikráska, 
možná najdeš podběl- bylina výborná na čaj proti kašli. Nakreslete mi obrázek z jarní přírody, co 

vidíte. Budu se těšit na vaše obrázky, až mi je dáte ve škole. Poslouchej zpěv ptáků- nejvíce ráno. 
Prodlužují se hodně rychle dny- říkali jsme si, co je jarní rovnodennost. 
Učebnice str.53--prohlédněte obrázky. Strana 54- podle pokynů dole na stránce - přečtěte článek s 
obrázky a povídejte o článku. Dole najděte cesty- již jsme podobné měli. Strana 55- takové květiny 
třeba najdete i na loukách , na zahradě, ale Prvosenku myslím později. Tulipán - také ještě není na 
zahradách. Určitě najdeš jiné květiny.   Hodiny- procvičovat. 
Interaktivní program k učebnici- Nakladatelství Nová škola Brno dává k dispozici zdarma -
www.ucebniceonline.cz. Jsou zde videa,nahrávky. 23.-27.3. 

VV 

Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-) 
  
Na každou hodinu musí mít žáci připraven ubrus, hadřík, nůžky, lepidlo, obyčejnou tužku, 
voskovky, kelímek, vodové barvy, modelínu a zástěru nebo staré tričko. Děkuji, P. Veverková 23.-27.3. 

TV  Cvičte si pro radost, běhejte venku.   

HV  Zpívejte si naše písničky, umíte krásně zpívat.   

ČP - 
pracovní 
činnosti 

 Doma si stříhejte, lepte, kreslete. Obkreslete si Zajíčka, co jsme stříhali a vybarvovali- Velikonoční 
zajíc.   

  
Děkuji všem rodičům za práci a domácí výuku v době uzavření škol. Z. Hradecká 
  

 


