
 

KRÁSNÉ KVĚTNOVÉ DOPOLEDNE, MILÉ DĚTI A RODIČE, 

 
máme tu nový měsíc, ve kterém vás všechny zdravím a děkuji vám, rodičům, za vzornou spolupráci 

– posílání úloh a vám, děti, za psaní úloh a učení doma. 

 

Protože se blíží nástup do školy (25. května) prosím vás, vážení rodiče, abyste  

do 6. května písemně vyjádřili na můj mail ZÁVAZNÝ zájem/nezájem o účast na prezenční výuce 

(výuka s docházkou do školy) s respektování hygienických zásad. 

 

- vzdělávací aktivity budou realizovány formou „školních skupin“ maximálně 15-ti členné, 

kdy může dojít ke spojení tříd, popř. ročníků dle počtu 

- výuka bude zaměřena na stěžejní předměty 

- TV je zakázaná 

- (oběd + družina jsou v řešení, záleží na počtu přihlášených dětí a se zohledněním, že se 

skupiny nemohou měnit) 

- roušky při výuce děti mít nemusí, o přestávce bude nutné si je nasadit (s sebou 2 ks 

roušek)+ sáček na roušky 

- před nástupem do školy bude nutné, aby rodiče dodali čestné prohlášení, že dítě nežije  

ve společné domácnosti s osobami staršími 65 let, lidmi s cukrovkou, vysokým krevním 

tlakem nebo s lidmi užívajícími léky na bázi ACE inhibitorů. 

 

A teď už k učivu na tento týden: 

 

ČJ str. 30, 31 (budu hodnotit) 

      str. 32 – dobrovolně 

 

PÍSANKA str. 10, 11, 12, 13 (budu hodnotit str. 11, 13) 

                   str. 11, 6. řádek – opiš otázku, na další řádek 

                   napiš odpověď celou větou, na zbylé řádky 

                   procvičuj, co ti nejde 

 

MATEMATIKA – nové učivo – ODČÍTÁNÍ DO 20 

Je pěkně vysvětleno několika videi (postup): 

- do GOOGLU zadejte - Matýskova matematika 1. ročník 

                                     - Výuková videa 

                                     - 1. ročník: 3. díl 

- objeví se barevné rámečky jako stránky od 1-60 – klikněte na 22 

- pusťte dětem postupně všech 5 videí 

 

A teď už naše učebnice M str. 37 (budu hodnotit) 

 

PRVOUKA str. 49 (budu hodnotit) 

 

Milé děti, v pátek nás čeká další STÁTNÍ SVÁTEK (rodiče jistě vysvětlí, proč-děkuji) a co víc – 2. 

květnová neděle = SVÁTEK VŠECH MAMINEK. 

Nezapomeňte své mamince popřát a třeba i nakreslit obrázek s přáníčkem (už to určitě zvládnete). 

 

A já se k dětem připojuji, MILÉ MAMINKY, A PŘEJI VÁM HODNĚ ZDRAVÍ 

A RADOSTI Z VAŠICH DĚTÍ.   

 

Lena Ebelová 


