
Úkoly pro 1. třídu na týden od 25.05.2020 do 29.05.2020 

Dobrý den, posílám úkoly na výše uvedený týden.  

Matematika - strany 79/2.díl matematiky, 3-4/3.díl matematiky 

Český jazyk  - Slabikář 114-117 

Stále trvá úkol „Čteme jednu knihu do konce školního roku“.  

Písanka číslo 4 

Strana 28 – k psaní využijte Slabikář str. 104 

Strana 29 – první část stránky – děti píší celé řádky!!, co vidí na obrázku. Cvičení s hvězdičkou doplní 

dle Slabikáře str. 105. 

Strana 30 – Cvičení děti píší dle zadání v písance. 

Strana 31 – Děti přepíší písmenka psacím písmem dle zadání.  

Při hodinách čtení budeme číst pohádky z knihy Jana Wericha Fimfárum. Před karanténou jsem četla 

dětem já, teď budou na oplátku číst oni mně. Pokud tuto knihu máte doma, můžete zapojit děti. Čeká 

na nás pohádka „Moře, strýčku, proč je slané?“ na str. 68. A z knihy Zdeňka Milera DĚTEM se budeme 

učit básničku „Polámal se mraveneček“. Kdo bude mít chuť z dětí, které zůstávají doma se to naučit, 

budu ráda. Zarecitovat to děti mohou „online“.   

Prvouka – vkládám text paní učitelky Hilbertové 

Vážení rodiče, 

prvouku doděláme následujícím způsobem: 

1) děti, které budou chodit do školy, si pracovní sešit: 

vezmou s sebou hned v pondělí 25. 5. 2020 

budou nechávat ve škole 

dodělají s paní učitelkou Kocourkovou nebo s paní vychovatelkou Peškovou během 

dopoledního vyučovacího bloku 

hotový pracovní sešit vybere paní učitelka a předá mi ho ke kontrole 

2) děti, které nebudou chodit do školy: 

dodělají pracovní sešit a nejpozději do 19. 6. 2020 doručí pracovní sešit spolu se žákovskou 

knížkou do školy 

obojí pak vrátím ☺ 

Zbylo nám docela dost stran. Pokud budete mít někdo potíže s časem, napište mi, a 

domluvíme se. Přeji Vám všem slunečné dny. Lenka Hilbertova, Hilbetova-zskyj@volny.cz 

Online výuka: 

Online výuka bude probíhat každý den 2. vyučovací hodinu. První online proběhne v úterý 

26.05.2020. Uvidíme, jak nám to půjde. (Matematika bude v PO,ST,PÁ a Český jazyk bude v ÚT,ČT) 

Hezký týden Vám přeji. L.Kocourková 


