
 
Pěkné dopoledne, milé děti a vážení rodiče, 

 

je až neuvěřitelné, že už uběhl téměř měsíc, co jsme společně opustili školu a učíme se „na dálku“. Z 

vašich zpráviček usuzuji, že učení většina z vás, díky rodičům, zvládáte. Děkuji vám, děti, že se učíte 

a vám, skvělí rodiče, že vše tak statečně zvládáte. 

Možná jste si všimli, že máme v ČJ dokončenou kapitolu „V ŘÍŠI POHÁDEK“. Opustíme teď ČJ-

PRACOVNÍ SEŠIT a já vám, děti, nechám 14 dní na to, abyste se ještě více do pohádkové říše 

ponořily, přečetly, poslechly, podívaly se na další pohádky, pak si jednu vybraly a napsaly mi o ní 

(viz učivo). 

Rovněž v MATEMATICE-PRACOVNÍ SEŠIT- si dáme STOP a budeme jen opakovat a vše 

procvičovat. 

PÍSANKU dopíšeme celou. Čeká nás 2. díl, který si prosím vyzvedněte na vrátnici 

školy 20. nebo 21. dubna v době od 9.00 – 11.00 h. 

POJĎME TEDY NA ROZPIS ÚLOH, KTERÝ JE TENTOKRÁT NA 14 DNÍ, TEDY DO 

NEDĚLE 19. 4. 

 

ČJ : jakákoliv pohádková knížka, dětský časopis - číst s porozuměním, poslouchat,    

dívat se na pohádky, umět povykládat obsah, třeba si ji i zahrát...(ČÍST PRŮBĚŽNĚ) 

ÚKOL : jednu pohádku si vyber (ať ale není z ČJ-PS) 

– na papír napiš její NÁZEV: 

    AUTOR: 

HLAVNÍ POSTAVY: 

– nakresli obrázek 

– poslat k HODNOCENÍ 

 

PÍSANKA: -    celou dopsat (budu hodnotit str. 30, 31) 

- pomůcka:  z a ž začíná stejně jako r a ř 

- str. 32 – libovolné procvičování, třeba i diktát 

 

MATEMATIKA: opakovat, procvičovat  - sčítání a odčítání do 10 

pouze sčítání (ne odčítání) do 20 

porovnávání a dopočítávání čísel 

rozklad čísel 

slovní úlohy 

Prosím rodiče, využívejte webové stránky, které jsem vám doporučila, ještě přidávám 

https://www.matika.in/cs/ a  samozřejmě i jiné, je jich na internetu plno. 

Tentokrát je na vaší dobrovolnosti, jestli mi nějaké procvičování pošlete. 

 

PRVOUKA: str. 44-45 (budu hodnotit) 

 - můžete obrázek vybarvit 

(samolepky jsou na konci učebnice) 

 
A to už je vše. Další informace najdete na webových stránkách školy 20. dubna 2020. 

Milé děti a rodiče, blíží se VELIKONOCE a já Vám přeji, ať je prožijete ve zdraví a rodinné pohodě. 

Mějte se hezky. 

 

Lena Ebelová 

https://www.matika.in/cs/

