
Úkoly do 24. května   

Vážení rodiče, milé děti, 

posílám vám další úkoly. Úkoly byste měli vypracovat do 24. května. Znovu připomínám, že pokud si 

nebudete s něčím vědět rady, můžete mne kdykoliv kontaktovat, tak jak to již někteří z vás udělali. 

Zadání úkolů můžete najít i na webových stránkách školy ve složce Samostudium  – 1.C.  Dále bych vás 

chtěla požádat, abyste mi opět zpětně napsali buď na můj mail nebo přes mobilní telefon – sms , nebo  

whatsapp, že jste tuto zprávu četli. (chloupkova.romana@seznam.cz;  tel. 737 325 277) 

Úkoly dávám do 24. května. Zároveň vás žádám o vyplnění dotazníku, který jsem vám poslala jako 

přílohu v tomto e-mailu.  Žádám vás o jeho vyplnění a zaslání na tento e-mail do 18. 5. Dále jsem 

přiložila Čestné prohlášení pro rodiče žáků, kteří budou požadovat přítomnost svých dětí ve škole. Ten mi 

neposílejte, děti mi ho předají 25. 5. podepsaný rodiči.  

Vypracované sešity (M 2. díl a Písanka 3. díl) mi můžete odevzdávat do šatních skříněk, ale u dětí, které 

budou docházet od 25. 5. do školy to není nutné. Stačí mi odevzdat sešity až 25. 5. Připomínám úřední 

hodiny ve škole: Pondělí a středa v době 9,00 – 14.00. V této době je škola pro veřejnost otevřená.  

Připomínám také stránky, na kterých je možné procvičovat učivo. Některé odkazy můžete nalézt také na 

webových stránkách naší školy. 

www.matyskova-matematika.cz  

www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html 

Úkolů ze Slabikáře, prac. sešitu (ČJ) a PRV je tentokrát méně. Je to proto, aby měly  děti možnost 

dohnat, co nestihly  (rodiče mohou být více zaneprázdnění) a abychom se trochu více srovnali k 25. 5. 

 

Úkoly z učebnic: 

Slabikář: str. 82 – 87 (pokud jsou v sešitě úkoly - nakresli… atd. – můžete je vynechat) 

Pracovní sešit – str. 47 –  49 

Písanka 4. díl – str. 1 –10  

Matematika: nový PS Matematika 3 str. 11 - 19 

Pokud máte možnost  sledujte výuku prostřednictvím internetu na stránkách, které jsem uvedla výše.  

Prvouka: str. 58 – 60 

Romana Chloupková 
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