
Vážení rodiče,  
vzhledem k současné situaci posílám práce a úkoly, zatím do neděle. Chtěla bych Vás proto požádat o spolupráci. 
 

V první řadě je nyní dostatek času na četbu, prosím o dohlédnutí nad tím, že děti opravdu čtou, stačí číst min. jednu 
kapitolu, nebo 20 minut denně. Ověřit čtení pak můžete letmou otázkou Co se dnes v příběhu odehrálo. Čtení se snažím zlepšit i 
ve škole a kladu na to větší důraz. Děti mají velký problém s pochopením např. slovních úloh, nebo i se zadáním v učebnicích. 
Každý by měl zvládnout za týden přečíst minimálně jednu knihu, na kterou si napíšou “prezentaci”. 

Dále bych Vás chtěla poprosit, o datování jednotlivých cvičení ve školních sešitech, pro mou jednodušší orientaci. (Např. 
Ma-12.3. uč. 59/1, nadpis Maškarní přetahovaná...) 

Další prosbou by bylo krátké hodnocení jednotlivých úloh. Když děti budou pracovat samostatně, ať mi klidně dají pomocí 
smajlíků vědět, jak se jim dařilo (úsměv, neutrální, smutný). Pokud s dětmi budete na cvičení pracovat Vy, můžete mi krátce 
napsat, zda to zvládly bez problému, s menší pomocí, nebo že jste si s tím nevěděli vůbec rady a cvičení přeskočili (i to se může 
stát a vůbec to nevadí, budu alespoň vědět, že je potřeba se k dané věci vrátit).  

 
Doporučuji, aby děti využívaly k procvičování např. následující internetové portály: 

● https://skolakov.eu/ 
● http://matematika.hrou.cz/ 
● https://www.matika.in/cs/ 

 
V matematice si můžou doplňovat starý pracovní sešit. Dále pracujeme na osvojení násobilky, moc dobré je indické 

násobení, které je i mezi dětmi oblíbené. Procvičovat můžete jakkoli :). 
 Uvítám, když dětem budete dávat i diktáty, ale chtělo by to s nimi popřípadě rovnou opravit, aby hned věděly, v čem 

chybovaly. Inspiraci můžete hledat zde: https://www.umimecesky.cz/. Diktáty tvořím zatím cíleně na jedno téma, např. 
vyjmenovaná slova po B, L,M nebo jen jedno z nich. Je potřeba dětem sdělit, na co diktát bude. Vždy před diktátem zopakuji na co 
vše si dávat při psaní pozor: velká písmena na začátku věty, velké písmeno u vlastních jmen, na konci věty znaménko. Nesnažím 
se děti nachytat, jde mi o to, aby měly možnost se na všechno během diktování soustředit.  

 

 

https://skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.umimecesky.cz/


Zatím mě nenapadá nic dalšího. Kdyby měl někdo s čímkoli problém, nebo bylo něco nejasné, neváhejte mě kontaktovat na 
e-mail tereza.slavickova@zslubna.eu. 
 
Věřím, že společnými silami tuto situaci zvládneme. :) 
 
S pozdravem  
Slavíčková Tereza 
  

 

mailto:tereza.slavickova@zslubna.eu


DÚ 12.3.-15.3. 2020 
 

Datum Matematika Český jazyk Prvouka Čtení/sloh 

12.-13.3. Prac.sešit 
-celá strana 5 
Učebnice 
-59/1 do školního 
sešitu 
-59/4 

Učebnice 
-Do školního sešitu si napiš 
žlutou tabulku ze strany 91.  
Dodělat cvičení 21. 
 
- 91/23 přepiš do školního 
sešitu a pad každé slovo 
napiš jeho slovní druh 
-ze cvičení 23 vyber 
podstatná jména a napiš k 
nim v jakém pádu je ve větě 

Nakreslit a popsat do sešitu 
stavbu rostliny. Str. 39. 
Vybrat jednu skupinu rostlin v 
učebnici ze stran 36-38 a 
udělat plakát na A4.  
-Nakreslit jednu rostlinu, 
popsat, napsat základní 
informace, vyhledat nějakou 
zvláštnost (např.k čemu se 
využívá, kde se nejčastěji 
nachází, jakými barvami 
kvete, je jedovatá, léčí 
rýmu…) +uvést zdroj, ze 
kterého čerpali (encyklopedie/ 
internet…) 

Večer, nebo druhý den se 
zkus vrátit ke svému 
prožitému dni. Popiš, co jsi 
daný den dělal/a, zkus zapojit 
i časové zařazení. Např. 
Vstával jsem společně se 
sestrou okolo 8 hodiny, šli 
jsme na snídani, kterou nám 
připravila maminka, měli jsme 
čaj a rohlík s nutelou. 
Napsat do slohového sešitu. 
 
Číst denně min. jednu 
kapitolu, nebo 20 minut. 

14.-15.3. Prac. sešit 
-6/1, 3 
-7/4 (návod v 
učebnici 58) 

Doplň pracovní list.  Číst denně min. jednu 
kapitolu nebo 20 minut. 

 

 


