
23.3. 

JČ -  Do sešitu vyjmenovaná slova si děti nalepily obrázky s řadou vyjmenovaných slov po S, 
která si vybarví a naučí zpaměti. Do tohoto sešitu si děti opíší z uč. str. 69 žlutý rámeček. 
Dodržujte červenou a zelenou barvu pro rozlišení i, y. 
PS vyjmenovaná slova str. 47 - dopište vyjmenovaná slova po S. 
Dnes si také vyzkoušíme online diktát, pokud u sebe nemáte sešit diktát, pište do sešitu 
Čt/Ps: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vAVPebFUY_g&t=377s 
 
Po napsání diktátu, diktát prosím vyfoťte a pošlete mi ho na soldanova.silvie@zspaseka.cz 
jako zpětnou vazbu. Děkuji. 
 
Písanka str. 12 
Celé přepište a místo modrých slov doplňte vlastní. 
 
M - pracovní sešit 1.díl str. 33/cv. 7, 8, 9  
Pracovní list Sčítání a odčítání zpaměti str. 10/celý 1.sloupec - začíná příkladem 530 + 40 = 
Na tomto odkaze si děti procvičí zaokrouhlování na desítky a stovky. 
 https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desitky-stovky-1-uroven/8664 
 
Prv - uč. str. 40  
Přečtěte si krátké věty a naučte se pojmenovat kvetoucí a nekvetoucí rostliny. Třídění rostlin 
si pak procvičujte na níže uvedeném odkazu. 
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm 
 

24.3. 

JČ – učebnice str. 69/cv. 1, 2a přečtěte si říkanku a článek a všímejte si vyjmenovaných slov. 
cv. 2b slova z nabídky rozdělte na vhodné pro děti a nevhodné pro děti 
a zapište do JČŠ 

Procvičování v doplňovačce: 
1. Lehká  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-1-uroven/283 
2. Střední https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-2-uroven/316 

Stále opakujte řadu vyjmenovaných slov po S 
Pracovním sešit vyjmenovaných slov str. 44./cv.1,2 

Čtení s porozuměním – přečtěte si článek a odpovězte na otázky 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/17 

M - pracovní sešit 1. díl str. 34 celá  

SCIO test: Číselná osa do 100, porovnávání čísel (1. pokus) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAVPebFUY_g&t=377s
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zaokrouhlovani-desitky-stovky-1-uroven/8664
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-1-uroven/283
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-p-2-uroven/316
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/17


25.3.  

Dobrý den, 
 
chtěla bych Vás pochválit a poděkovat za krásné diktáty, které jste napsali a poslali mi je. 
Bylo to pro mě povzbuzující, zase vidět práci Vašich dětí. 
 
JČ – zopakujte si zpaměti řadu vyjmenovaných slov po S 
Na níže uvedeném odkaze, jsem Vám poslala krátké procvičování v podobě testovacího 
formuláře, který děti vyplní samy a po skončení kliknou na odeslat. Po odeslání se Vám ukáže 
– zobrazit skóre – to rozkliknete a dozvíte se správné odpovědi. Na základě tohoto 
formuláře, se mi odešlou odpovědi na můj účet v Googlu. 
https://forms.gle/TJ6mGTmfWsbsST6F7 
 
Učebnice str. 69/cv. 3a do JČD napište pouze tři řádky (konče slovem synáček) 
V pracovním sešitě vyjmenovaná slova si dodělejte str. 44. 
 

Nezapomínejte stále číst svou vlastní knihu a zapisovat si do čtecího deníčku.  

M – pracovní sešit str. 35/cv. 1, 2, 3 

Dnes bychom se měli zaměřit na jednotky objemu. Pro lepší porozumění učiva, se podívejte 
na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo 
 

Z učebnice na str. 82/ cv. 4 si vypočítejte první dva sloupečky do MŠ. Nezapomeňte uvést 
jednotky objemu ve výsledku. 
 

Prv – Posílám Vám PowerPoint prezentaci (popř. ve formátu PDF) na léčivé rostliny. 

Prezentaci si důkladně přečtěte a prohlédněte. Rostliny si zapamatujte, ať je poznáte. Na 

konci prezentace je zápis do sešitu. 

Chtěla bych Vás rodiče poprosit o zpětnou vazbu, zda zadání DÚ Vám vyhovuje, jestli ho není 
mnoho nebo naopak málo, jestli něčemu nerozumíte, zda je vše zvládnutelné a to na adresu 
soldanova.silvie@zspaseka.cz  
Chápu, že situace je pro Vás velmi náročná. 
 
S pozdravem S. Soldánová 
 
 
26.5. 

Dobré ráno, milí rodiče a milé děti, 

chtěla bych Vás moc pochválit za vyplněný testík na vyjmenovaná slova po S. Všichni, co jste 

ho vyplnili,  jste uspěli na jedničku. 

https://forms.gle/TJ6mGTmfWsbsST6F7
https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo
mailto:soldanova.silvie@zspaseka.cz


Zadání pro dnešní den: 

JČ – velký pracovní sešit str. 43/ Syn, sytý, sýr cv. 1, 2 

Čítanka str. 94 
Přečtěte si bajku O vlkovi a oslu. Odpovězte na krátký testík pod tímto odkazem: 
https://forms.gle/VZHYJgWwmkCWmEjX6 
 
Mně opět přijdou výsledky a uvidím, jak se vám dařilo při odpovídání na otázky. Po odeslání 
testu si nezapomeňte kliknout na ZOBRAZIT SKÓRE... uvidíte, kde jste měli chyby a můžete si 
tak provést opravu úplně samostatně bez rodičů. 
 
M – převody jednotek objemu 

Včera jste si pustili první video o jednotkách objemu. Dnes prosím koukněte na druhé video, 

jak se tyto jednotky převádějí. 

https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM 

Po shlédnutí videa si otevřete učebnici na str. 82/cv. 1 -tabulku přepište a vypočítejte do MŠ.  
Na cv. 2 a 3 si zkuste odpovědět ústně. 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne. S Soldánová 
 
27.3. 
 
Dobrý den, milé děti a milí rodiče, 
 
za včerejší den opět velká pochvala za vyplněný testík do čtení, je vidět, že doma pracujete a 
moc se snažíte. Mám z toho velikou radost. Zapište si tuto bajku O vlkovi a oslu do čtecího 
deníčku a udělejte si u ní usměvavého smajlíka. 
 
Od pondělí Vám začne paní učitelka Drahomíra Soldánová zvlášť posílat úkoly z AJ. A to ty 
dny, kdy mají děti angličtinu. 
 
Zadání na dnešní den: 
 
JČ – Pracovní sešit vyjmenovaných slov str. 44./cv.3, 4, 5 

Do písanky na str. 13 zkuste napsat vlastní přání k svátku nebo k narozeninám, pro svého 

kamaráda vymyslete dárky a zapište je. Nakreslete obrázek některých dárků. 

Pokud budete chtít, můžete si procvičovat vyjmenovaná slova po S na odkaze: 

https://www.gramar.in/cs/test.php 

M – Pracovní sešit str. 35/ cv. 5, 6, 7, 8 

https://forms.gle/VZHYJgWwmkCWmEjX6
https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM
https://www.gramar.in/cs/test.php


Pokud si s převody nejste stále jisti, pamatujte si že 1hl = 100 l a 100 l = 1hl , nebo se znovu 

podívejte na včerejší video:  https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM 

Prv – Na pondělí Vám opět nachystám malý online testík na poznávání léčivých bylin. 

Podívejte se tedy na středeční prezentaci. Přikládám ji opět v příloze. 

Přeji Vám pěkný a klidný víkend. S. Soldánová 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM

