
1. B       Zadávané úkoly od 9. 11. do 13. 11. 2020  

  

Živá abeceda:   str. 20 – J, j – v básničce zde i v PS k ŽA podtrhnout červeně všechna J, j, dále 
říkat slova, která začínají na J a dole nacvičit četbu písmen.   

PS k ŽA:   pokračovat ve vyvozování J, str. 25  

Živá abeceda:   str. 21, vystřihnout kartičky se slabikami a nacvičovat jejich čtení. Potom číst 
slova a věty. Na konci sešitu číst dva oranžové řádky a z druhé strany je vymalovat světle 
oranžově a naučit se četbu také malých písmen.  

Každý den složit ze slabik a písmen 2 slova:   má ma,   E ma                        mi lá,   lá me  

                                                                                le s,   o se l           pe s,    pu sa         tá ta,   te p lo  

PS k ŽA:  str. 26 a na konvi sešitu se naučit číst věty od J.  

Písanka II:   (růžový sešit ALTER) str. 6 – nácvik u – nejdříve velké písmeno obtáhnout 5x. 
Potom menší písmeno obtáhnout 3x a napsat 1 písmeno sám/sama. 3. řádek stejně + str. 7 – 
předepsaná písmena 3x obtáhnout.  

Moje první psaní:   (Nová škola) uvolňovací cviky str. 13 – po dobu říkanky psát ležatou 
osmičku, dále str. 14 a 15 – napsat pár řádků pro uvolnění ruky v sešitě Studio 1+1. Psaní 
číslic – str. 6 – nácvik psaní čísla 6 (předepsaný velký tvar obtáhnout 5x ostatní 1x). Poslední 
řádek nepsat.     

Písanka 2. díl:   (Studio1+1) – str.4 – poslední řádek každé písmeno psacím písmem 1x, dále 
str. 5, na str. 6 slabiky nejdříve přečíst, potom je obtáhnout a pak psát dále. Nepsat celou 
stránku naráz, dělat alespoň 1 až 2 přestávky. Při psaní je třeba vedle dětí sedět.  

Ma PS:   str. 34 – denně 2 až 3 řádky šestek, dále vypracovat str. 35 – 37  

Hravý početník:   str. 1, 2  

Barevné příklady:   str. 2 – ve cv. 2 pouze dopsat číslice  (str. 1 je hotová ze školy)  

Prvouka:   str. 18, 19 – znát stromy a jejich plody a kteří 2 ptáci na podzim odlétají na jih?  

Str. 20 – namaluj svoji rodinu  

 

 

 

 



 Anglický jazyk  

V učebnici „Angličtina pro nejmenší“ si na zopakuj pozdravy při vítání a loučení, členy rodiny a věci, 

které můžeš najít doma a následně i barvičky. Na straně 17 si zopakuj, jak se řekne kluk a holka, 

krabice, taška, tužka a knoflík, ve spodní části této strany pak opačné vlastnosti: velký/malý, 

dlouhý/krátký, prázdný/plný. Výrazy, které znáš, nebo si nově zapamatuješ, si můžeš opět vybarvit. 

V pátek bychom se měli potkat při online hodině, kde se začneme učit anglicky čísla a pokud nám to 

půjde, koukneme i na vyjádření momentální nálady. Tuto látku najdeš na str. 21 a 25, tak se na to 

můžeš podívat dříve, než budeme mít společnou hodinu, která by měla proběhnout v pátek od 9:30. 

Have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 

 

  

  

 ROZVRH ONLINE VYUČOVÁNÍ 1.B 

 

                    Rozdělení dětí do skupin  

   

1. skupina:   K. Bebrová, N. Preisslerová, T. Dvořák, M. Veselý  

2. skupina:   F. Holota, A. Kureš, S. Humlová, R. Sommerová, Iveel M.  

3. skupina:   V. Kysylycja, M. Novák, V. Staněk, M. Vokrouhlický  

4. skupina:   S. Janáková, T. Vu, J. Kočí, M. Koval  

5. skupina:   V. Langová, T. Raždíková, R. Hanuš, M. Tomi  

  

  

  8:00 - 8:30 8:40 - 9:10 9:30 - 10:00 10:15 - 10:45 11:00 - 11:30 

PO ČJ (1) M (1) ČJ (2) M (2) ČJ (3) M (3) ČJ (4) M (4) ČJ (5) M (5) 

ÚT ČJ (1) M (1) ČJ (2) M (2) ČJ (3) M (3) ČJ (4) M (4) ČJ (5) M (5) 

ST ČJ (1) M (1) ČJ (2) M (2) ČJ (3) M (3) ČJ (4) M (4) ČJ (5) M (5) 

ČT ČJ (1) M (1) ČJ (2) M (2) ČJ (3) M (3) ČJ (4) M (4) ČJ (5) M (5) 

PÁ PRV (dívky) PRV (chlapci) AJ (všichni) KONZULTACE (od 10:00) 


