
 
DOMÁCÍ ÚKOLY: v období 27. 4. – 30. 4. 2020 

 
Téma týdne:  1. využít hezkého počasí k prvoukovým procházkám  

                                       a načerpat hlavně hodně vitamínu D 

                                  2. opakování a procvičování nebo dokončování toho,  

                                      co jste ještě nestihli. 

Tento týden nebudu zadávat žádné nové stránky v učebnicích a pracovních 

sešitech ČJ, MA ani PRV. Celý týden budou mít děti čas na procvičení toho,  

co jim ještě tolik nejde, nebo v čem si ještě nejsou zcela jisté nebo pokud potřebují něco dodělat. 

Některé děti potřebují více času na zvládnutí učiva, a protože toho učiva bylo už docela hodně za tu 

dobu, co jsou doma, je třeba jim dát tu možnost osvojit si toto učivo co nejlépe.  

Právě Vy teď víte nejlépe, co Vaše dítě procvičit ještě potřebuje nebo ne. Takže to nechám na Vás. 

 

!!!   Každý den budou děti psát pouze do cvičného sešitu: 

- 1 cvičení z knihy ČJ ( 12-15 slov nebo 5 vět). Cvičení, která jste třeba dělali pouze ústně ne 

písemně z toho učiva, které jste s dítětem dělali doma v době koronavirové karantény. 

- nějaká cvičení z MA (můžete vyzkoušet třeba něco z posledních dvou stránek 31. + 32.  

ve velké matematice, ale nepsat to do toho velkého sešitu, nechat to tam prázdné). 

 

!!! PROSÍM, pište do cvičného sešitu DATUMY, tak jako to děláme ve škole (většina to tak 

děláte). 

 

ČTENÍ: nějakou svou knížku + zápis po přečtení do čtenářského deníčku 

PRV: můžete procvičovat opět na procházkách s dětmi venku vše s jarní tématikou. 

 

A opět Vás poprosím, abyste mi ofotili cvičný sešit a poslali tentokráte všechna tato cvičení. 

Děkuji! 

Bude to dobré i pro mne!  Abych věděla, s čím měli doma děti největší problémy.  

A mohla se právě na toto učivo více zaměřit a opakovat ho s dětmi po nástupu  

do školy 25. 5. 2020.  

 

Že se předpokládá otevření škol pro 1. stupeň právě k tomuto datu, už asi všichni víte. Pokud se 

škola otevře, bude na Vás, zda Vaše dítě do školy pošlete či nikoliv. 

Předem to ale budete muset včas nahlásit, jestli má škola s Vaším dítětem počítat nebo ne. 

Nebude se vyučovat po celých třídách, ale jen po skupinách maximálně 15 dětí. A na to se škola 

musí připravit, a proto to bude potřebovat vědět předem. Tak doma přemýšlejte, jak to uděláte. 

 

Od paní učitelky z AJ: 

AJ – procvičovat probraná slovíčka, str. 40 – Look and say – pojmenovat, vybarvit, str. 41 – nalepit 

správně obrázky z přílohy uvnitř a vybarvit. 



 


