
Učivo v týdnu 19. – 23. 10. pro žáky 1. A 

 

Pondělí: 

 V malém čtení si procvičujte čtení písmen a slabik na str. 12 + str. 11/1. 

 Matematika – vyzkoušejte si řazení čísel 1-10 na kartičkách podle pracovního listu v příloze. 

 Prvouka – str. 16 – pojmenujte plody na obrázku, zakroužkujte ty, které máte rádi. 

 Psaní – cviky str. 18 – barevnými pastelkami obtáhni několikrát každý cvik. (Nahoře pastelku zastav, 

než sklouzneš šikmo dolů. Před psaním si připomeň 3 pravidla – sezení, sešit, tužka.) 

 

Úterý 

Čtení str. 13 + str. 11/2. 

Matematika – pracovní list 2 – list není nutné tisknout, stačí si nakreslit na papír podobné úlohy. 



 

Psaní – str. 19. Nejtěžší je udržet sklon čáry směrem dolů. Když se jednotlivý cvik nepovede, nemusíte 

gumovat, další bude lepší. Do linek píšeme tužkou. 

Středa 

Čtení-  vyzkoušej si čtení slov str. 15.  

Matematika – psaní číslice 3 na str. 28. 

Čtvrtek  

Čtení str. 16 

Psaní str. 20 + 2 řádky ze str. 21. Kličky nejdříve prstem na papíře, rukou ve vzduchu, pak pastelkami 

několikrát obtáhnout. Některým dětem může trvat déle, než cvik zvládnou a nebudou jej psát 

obráceně. 

Prvouka – vybarvi obrázek str. 17, vyprávěj o něm. 

 

 



Pátek 

Živá abeceda – str. 32. Můžete se naučit básničku pomocí obrázků zpaměti. Ostatní úkoly podle 

piktogramů děti zvládnou samostatně. 

Psaní – str. 21. I u kliček je důležité udržet sklon, dolů rovná šikmá čára. 

Matematika – pracovní sešit - str. 29, cvičení 2, 3. 

Na youtube najdete vyvození písmene O s Agátou i sčítání do 5 pro malé děti. 

 

Vážení rodiče, přeji Vám hodně trpělivosti a pochopení pro občasné nezdary dětí při psaní nebo čtení.  

Prosím o zasílání hotových úkolů na email:  sylva.elcknerova@zs-ustecka.cz  ( fotografie, 

naskenované, dle možností) 

Vedení školy připravuje i pro žáky 1. ročníků přihlašovací účty do MS Teams. Pokud budeme muset 

zůstat doma i po 1. 11. , pošlu Vám podklady pro přihlášení a datum setkání s dětmi.  

                                                                                                                                      Sylva Elčknerová 
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