
 

Základní škola Kladno, Školská 322 Ročník: 1. A 3. 5. – 7. 5. 2021 
Předmět Učivo/procvičování učiva 

 

Český jazyk 

 

V českém jazyku jsme se seznámili s písmenkem R, r.  

Ve Slabikáři na straně 42 - 43 splňte zadané úkoly a 

trénujte čtení s daným písmenkem.  

V Písance č. 3 píšeme na straně 2, 3 slova a věty 

s písmenkem r. Slova s novým písmenkem si nejprve 

přečtěte, obtáhněte a potom pečlivě opište. 

V pracovním sešitě  na straně 20, 21 dopracujte cvičení, 

která vám chybí. V barevných sloupcích trénujte čtení slov. 

Čtěte pěkně nahlas, ať se slyšíte. Kdo si troufne na křížovku 

na straně 22, může ji vypracovat. Postupujte, jak znáte ze 

školy, do křížovky doplňte slova podle obrázků a tajenku 

dejte do bubliny. 

Online hodina středa od 9, 00 hodin. 

Komunikativní 

výchova 
Svátek maminek 

Čím mamku potěším 

Čím mamku potěším? 

Když si vše uklidím, 

když nachystám do školy 

všechny svoje úkoly. 

Když pomohu v kuchyni,  

nebo vytřu v předsíni. 

Když ji pěkně zazpívám 

a řeknu jí: Rád Tě mám! 

Připrav si povídání – jak mamince pomáháš, čím ji  

uděláš radost. Připrav si vyrobené přáníčko ze školy. 

 

Matematika 

 

V matematice sčítáme, odčítáme do 20. V Pracovním 

sešitě vypracuj označená cvičení na straně 12,13.  

Pracovní listy s opakováním zkus vypracovat sám. 

Online hodina čtvrtek od 9,00 hodin. 

 

Prvouka 

V Prvouce  jsme začali nové učivo: Jak měříme čas. 

Zopakuj si dny v týdnu, roční období a to, čemu říkáme rok. 

Online hodina pátek od 9,00 hodin. 

Tělesná 

výchova 

Udělej si každé ráno rozcvičku: 10 dřepů, 5 skoků na 

pravé noze, 5 skoků na levé noze, 5 výskoků, zahraj si hru na 

tělo Hlava, ramena, kolena, palce.  

Výtvarná 

výchova 

Ve škole, jsme si zahráli pohádku O Červené Karkulce. 

Z pohádky si vyber jednu postavu a nakresli ji (myslivec, 

babička, Karkulka, vlk, maminka). Pokud úkol splníš, můžeš 

dostat 1. Čtvrtku najdeš v deskách s úkoly. 

 Zadání úkolů, pracovní listy a čtvrtku na VV si děti nesou v 



deskách domů. Kdo nebyl v pátek na vyučování, úkoly si 

vyzvedne v pondělí ve škole. Vypracované úkoly budu vždy 

v pondělí po distanční výuce kontrolovat. Děkuji za 

spolupráci. 

Pokud si, s něčím nebudete vědět rady, kontaktujte mě 

na ivalevaskola322@gmail.com , 

nebo na telefonním čísle 702 246 329. 

Vážení rodiče, 

Během distanční výuky máte možnost zapůjčení školního 

notebooku s připojením na internet. Pokud si notebook 

půjčíte, bude nám pro online hodiny sloužit GOOGLE 

MEET, který najdete na ploše. Pokud by se stalo, že se ze 

schůzky odhlásíte, je zapotřebí zadat kód:  yiqvdvnpty 

Pokud máte vlastní počítač, nebo telefon s připojením na 

internet budou online hodiny probíhat na tomto odkazu 

meet.google.com/yiq-vdvn-pty 

Český jazyk 

se sníženými 

výstupy 

Písanka – psaní písmene m 

                 psaní slabik ma, mo, mí, mu, mé, me 

                 psaní slov máma, máme, mele, umí 

Pracovní list -  psaní písmen e, i, í, u, ú, ů, m 

                          psaní slabik le, lé, li, lí, lu, lů 

Čtení z pracovních listů  
čti obrázky se slabikou MA, MÁ 

čti  slabiky MA, MÁ, MI, MÍ, MO, MU 

čtení slov MÁMA, MAMI, MÁME, MIMI, EMA 

Uvolňovací cviky - tužkou obtáhni tečkované čáry na 

obrázcích v pracovním listu a obrázky dokresli do konce a 

vybarvi, na druhém pracovním listu spoj čarou co k sobě 

patří například klíč – zámek, bota – ponožka…. 

Matematika se 

sníženými 

výstupy 

Matematika II nebo pracovní listy: 

Strana 42 – 1. Vypočítej příklady a napiš výsledek 

                   2. Nakresli kolečka pod příklad a vypočítej 

Strana 43 – 1. K obrázkům napiš správnou číslici. 

                   2. Škrtni kolečka pod příkladem a vypočítej 

                   3. Nakresli kolečka pod příklad, škrtni a  

                       vypočítej 

Strana 48  –1. Na obrázku vybarvi, co patří k číslici 4 

                   2. Vypočítej příklady na +, - a napiš výsledek 

Strana 49 – 1. Dopiš číslice do rozkladu podle obrázku 

                   2. Nakresli kolečka pod číslici 

                   3. Doplň číselnou řadu 

                   4. Piš číslice podle vzoru 

 



 Pokud si nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte paní 

učitelku, nebo paní asistentku: Štěpánka Kiliášová, tel. 

číslo 725 867 169, nebo na emailu: stepkili@seznam.cz   

Vypracované pracovní listy odevzdávejte ve škole. 

Online spojení s paní asistentkou po domluvě na 

meet.google.com kód: fga-mtdy-gcu 
 

mailto:stepkili@seznam.cz

