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V pondělí 4.3. dostanou děti novou písanku. Starou si necháme zatím ve škole (vyberu 

si je) a nedopsané stránky budeme v průběhu týdne ještě dopisovat.

4.3. - 8.3. 2019 1.A

ČJ

M

Písmeno Ž,ž

Slabikář: str. 62 - 66

písanka 3: str. 2 - 5

čísla 11 - 20, opakování, sčítání a odčítání do 10

Tento týden jedeme bruslit v úterý  (5.3.) V pátek bude 

probíhat běžná (páteční) výuka podle původního rozvrhu. Tedy ČJ, M, VV, PČ.

Informace:

PROSÍM, dávejte doma občas dětem krátké diktáty. Je třeba trénovat psací písmo. 

Děkuji.

Od pondělí 25.2. začíná výuka v naší třídě v 8:00 (nikoliv 8:10). Čas mezi 8:00 a 8:15 

věnujeme četbě. (Děti si zvolí knihu z naší třídní knihovny nebo slabikář a věnují cca 15 

min čtení. Děti si také mohou nosit svou vlastní knihu z domova a nespoléhat na třídní 

knihovničku.                                                                                                                                                                        

PROSÍM, aby byly všechny děti včas ve škole, aby si stihly před osmou hodinou 

připravit věci na výuku a v 8:00 jsme mohli začít. Děkuji.

Od středy 6.3. budeme používat nový pracovní sešit z matematiky. Se starým naložíme 

stejným způsobem jako s písankou.

Téma: Lidé a společnost

Pracovní sešit velký, 3. díl, str. 3 - 6

Učivo:
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PÍSANKA 3, str. 1, čtyři řádky (pes,lev, kos, páv) , doporučuji splnit v pondělí

DOMÁCÍ ÚKOLY NA TÝDEN:

Kontrola DÚ - 11.3. 2019

ČJ

U některých úkolů doporučuji, kdy je vhodné je splnit. Je to ale jen doporučení, 

není to povinnost. Úkoly mohou děti plnit podle vlastních nebo vašich potřeb, 

klidně až o víkendu.

PÍSANKA 3, str. 4, čtyři řádky (dárek, párek, Marek, Mirek ), doporučuji ve středu

KAŽDÝ DEN ALESPOŇ 10 MIN. ČÍST

PROCVIČOVACÍ SEŠIT VELKÝ (nový), celá strana 6

PÍSANKA 3, str. 1, čtyři řádky (myš, šíp, luk, koš), doporučuji splnit v úterý

PÍSANKA 3, str. 4, čtyři řádky (Jarek, roláda, paráda + zbytek ), doporučuji ve čtvrtek


