Mgr. Hana Mikulková Učivo pro žáky 1. a 3. ročníku do 3. 4. 2020
1. ročník
Český jazyk:
➢ postupně pokračovat dál ve Slabikáři
➢ diktát z písmenek – z vystřižených písmenek skládat slova, věty
podle textů ve Slabikáři
➢ procvičovat písemný diktát – podle slov, vět ve Slabikáři
➢ vyplňování pracovních listů ofocených – Nová škola
➢ Po přečtení článku ze Slabikáře: zápis do sešitu Čtení/psaní Nadpis, zapsat jednu až dvě věty + namalovat obrázek (str. 49, 52,
54, 56)
➢ Slabikář:
Opakování B str. 48 - 49, nové písmenko Ř str. 50 – 52 (Opis
správných vět do sešitu str. 51 Kovář ková. Rybář loví…..).
Vyznačit slabiky obloučkem, písmenko Ř, ř - barevně do kroužku.
Opis básničky do sešitu ČT/PS str. 50 Řepa, ředkev, řeřicha,….,
opis do sešitu ČJ: Řehoři, Řehoři, dřevo nehoří. Číst: 50 -52.
Nové písmenko Ž str. 53. Opis básničky do sešitu ČT/PS str. 53
Žába, žabka… Kdo tam nepatří? (Škrtni: žárovku- proč? Není
zvíře). Kdo má rád vodu? Dát do kroužku okouna a žábu, opis do
sešitu ČJ. Číst str. 53 – 54.
Nové písmenko CH str. 55. Opis básničky do sešitu ČT/PS str. 56
Chumelí se, chumelí,….., Opis slov ve sloupečku: chybí, chytá,…
Opis vět Chudák je chudý….. Opaky str. 57 spojit slova: začátek x
konec….. Opis slov míchá – píchá,…. Doplň Maminka chová
mimino…. Číst str. 55 – 57.
SLOH:

➢ Jaro (namalovat obrázek příroda na jaře – propojení s PRV. Co se
děje na jaře, zvyky, tradice – Velikonoce, jarní květiny,
mláďata…)
➢ Ve škole bude úkol kontrolován.

Prvouka:
➢ Jaro na statku – domácí zvířátka, Svátky jara – tradice a zvyky.
Vybarvěte velikonoční vajíčko. Jarní hry dětí v přírodě, Opakování
na jaře. Vycházka do přírody, na zahradu. Všímat si okolí, ptáčci
na krmítku (můžeme stále přikrmovat, sledovat jestli hnízdí).
Hudební výchova:
Šla Nanynka do zelí, Jarní písničky – Maličká su, Sedí liška pod dubem,
Když jsem já ty koně pásal; koleda Hody, hody doprovody….Vyťukávání
rytmusu, tleskání, rytmický pochod, cvičení….

3. ročník
Český jazyk:
➢ pracovní sešit – dodělat chybějící cvičení do str. 23
➢ ofocené listy postupně udělat cvičení
➢ učebnice: Vyjmenovaná slova P
opis do sešitu ČJ slova podle obrázků – příbuzná slova 76,77
Kopyto- kopýtko, sudokopytník,…, opis cv. 2. a 4./76, cv. 3./77
str., zbytek ústně, Opakování P + diktát cv. 4/78 ústně, opis cv.
2/78 str..
➢ Vyjmenovaná slova S
Opis slov str. 80, cv. 1 + věty Tatínek je dědečkův syn….

Opis do sešitu ČJ slova podle obrázků – příbuzná slova cv. 1. + 3./
81, a cv. 1. + 3./str. 82, opis nebo ofotit a nalepit do sešitu cv. 1. +
2./83, zbytek ústně
Opis do sešitu ČJ slova podle obrázků – příbuzná slova cv. 1. + 3./
84, Opakování S str. 85/ sv. 2 opis. Ústně zbytek stránky + diktát
cv. 4/ str. 85.
SLOH:
Svátky a obyčeje – ústně cv. 1. + 2./str. 79. Cv. 1.b)/79 do slohového sešitu
namalovat pohlednici + zapsat adresu a přání k Velikonocům.
Prvouka:
Znaky života, životní potřeby a projevy – Rostliny, houby a živočichové
kapitola 6 Život v přírodě, živé organizmy., Houby, kvetoucí a nekvetoucí
rostliny, léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny. Podle možností a
zdravotního stavu: Vycházka do přírody, na zahradu. Všímat si okolí, ptáčci na
krmítku (můžeme stále přikrmovat, sledovat jestli hnízdí). Číst encyklopedie o
přírodě, pexeso, web DIDAKTA, procvičovat dopravní výchovu – značky, ….
Hudební výchova:
Křížem krážem: Až já pojedu přes ten les,
Přátelé a kamarádi: Voláme sluníčko
Vlak: Ententýna, mandolína; Kozel
Osminová pomlka. Vyťukávání rytmusu, tleskání, rytmický pochod,
cvičení….

Český jazyk pro 1. Stupeň ZŠ:
➢ Doporučení MŠMT pro žáky, aby sledovali v dopoledních
hodinách od 9:00 hod. pořad na ČT 2 UčíTelka.

