
Úkoly do 1. dubna   

Vážení rodiče, 

posílám vám další úkoly pro vaše děti, které byste měli vypracovat do 1. dubna. 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. Doufám, 

že jste všechny předešlé úkoly s dětmi stihli, mám několik ohlasů od rodičů, že stíhají dobře.  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. 

Dále bych vás chtěla seznámit s možností sledování  online výuky přes YouTube, která je určená právě 

pro žáky 1. ročníku. Výuka probíhá každý všední den s pedagogem Mgr. Milošem Novotným od 9 hodin 

online a trvá přibližně 40 minut. Není nutné sledovat přenos živě, videa jsou k dispozici i k opakovanému 

přehrávání.  YouTube  - (ve vyhledavači zadáte) online výuka 1. ročníku. 

Matematiku můžete procvičovat také prostřednictvím internetu: 

www.matyskova-matematika.cz  ---  Výuková videa  ---  1. ročník 3. díl (od str. 2) 

Výuku tam vede učitel, myslím, že to je dobré i pro zabavení i procvičování. 

Ještě vám nabízím další zajímavý odkaz na procvičování: 

 www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html  (zde je možné najít i ČJ) 

 

 

Úkoly z učebnic: 

Slabikář: str. 56 – 61 

Pracovní sešit – str. 32 – 34 (str. 30 – 31 vypracování dobrovolné – nechci vás přetěžovat) 

Písanka – str. 14 – 20 

Matematika: str. 44 – 45  

V matematice zadávám jen dvě strany, pokud máte možnost spíše sledujte výuku prostřednictvím 

internetu na stránkách, které jsem uvedla výše. Pokud děti sčítání a odčítání do 20 příliš nechápou, 

nevadí, vše doženeme ve škole. Proto vám dávám jen 2 strany. Hlavně procvičujte stále sčítání a odčítání 

do 10. 

Výklad: (pouze pomůcka pro rodiče ….není to myšleno tak, že to je pro vás povinné) 

  3 + 4 = 7  5 – 1 = 4  13 + 4 =   15 – 1 = 

13 + 4 = 17              15 – 1 = 14           10 + 3                           10 + 5 

          3 + 4 = 7                     5 – 1 = 4 

               10      +        7  = 17             10      +         4  = 14 

To jen náznakem, jak bychom se učili ve škole. Odčítání je pro děti obtížnější na pochopení, zvláště 

rozklad na desítky a jednotky (čtvrtý sloupec). Některé děti lépe chápou odčítání bez rozkladu viz. 2. 

sloupec. Pokud dětem odčítání nepůjde, udělejte jen str. 44. V matematice můžete pro názornost využít 

knoflíky…. nebo něco obdobného. 

Prvouku neřešte 

 

Pokud nebude něco, co jsem vám teď napsala, pro vás srozumitelné, ozvěte se.  

Přeju lepší dny a hodně zdraví. Romana Chloupková 

http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

