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Informace 

 

• 4. 1. – nástup do školy 
Pokračujeme v nastaveném režimu prezenční výuky s obnovením půlených 
hodin (úterý, středa) a se zachováním všech hygienických opatření (roušky, 
dezinfekce, omezení vstupu dalších osob, spolu v jedné třídě i během družiny, 
ráno příchod od 7:30 do třídy, bez ranní družiny, tělocviku a hudební výchovy). 
Začátek i konec vyučování dle platného rozvrhu. 

• 28. 1. – předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 

• 29. 1. – pololetní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 

• Čtenářské dílny každý čtvrtek - přinést si rozečtenou nebo právě dočtenou knihu, kterou čtou 
rodiče s dětmi nebo dítě samo.  

 

Učivo:   

 Čj 

 

 

M 

 
 
 
 
 
 

Prv 

 

        Aj 

 

• Rozklad slov na slabiky a hlásky, určování počtu slabik a hlásek 

• Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci) 

• Hláska a písmeno „Y“, „N“ 

• Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět 

• Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov 

• Nácvik a procvičování psacích písmen – m, t, l, a 
 

• Přirozená čísla 1 – 12, určujeme počet, čteme číslice 

• Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání 

• Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru 

• Řešení slovních úloh 

• Krokování - zápis, početní operace sčítání a odčítání v pohybu 

• Psaní číslic 7, 8, 9 

• Procvičování osvojených dovedností a znalostí 
 

• Zima – zimní sporty; shrnutí 

• Lidské tělo – odlišnosti, části těla, smysly, nemoc a úraz, péče o tělo, zdravá strava 
 

• Colours, numbers 0 – 12; It is a … They are … 

• School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…) 

• On the playground 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 

Prosím o dohled na správný úchop tužky, pera.  
 

Každodenní čtení (slabikář, vlastní kniha), příprava pomůcek na další den (kontrola penálu, 
ořezávání pastelek, tužek). 
   
Možnost procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 
 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

