
  
  

Ročník:  1.A  Týden:  23. 3. – 10. 4. 2020  

Informace:  

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 hodiny ŠKOLNÍ  

PŘÍPRAVĚ!  

Zadání práce na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz  

Sledujte televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA Procvičujte 

na internetu: www.skolakov.cz, www.matematikahrou.cz, www.onlinecviceni.cz, 

www.skolasnadhledem.cz, www.umimeto.org, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, , ,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info   
  

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? Kontaktuj 

(telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou třídní učitelku (všední 

den v době od 9.00 do 12.00 h)  

Učivo:  

Psaní  

Písmeno  M – opis, přepis     
Slabiky Mi, Mu, Má, Mo – opis  
Písmeno a, A – opis, přepis  
Písmeno o, O – opis, přepis  
DÚ - Obtahovat velké tvary písmen M, a, A, o, O, psát sama velké tvary, poté 

menší   
Předepsat si tato písmena do velkého sešitu, psát   

Každý den si zopakovat psaní písmen – e, i, u, a, o, m, l, v, M, A, O  

Jazyk. výchova  

Souhláska t, T   
DÚ - Jaká slova začínají na písmeno t? Vymodelovat si ho, vytrhat z papíru  
Tvořit jednoduché věty se slovy  
Procvičovat počáteční písmeno u slov – hra Slovní fotbal  
  

Čtení a liter. výchova  

Vyvození hlásky a písmene t, T  
- čtení slabik s tímto písmenem – Čítanka str. 63 – 66 – barevné rámečky dole 

DÚ – čtení slov - Čítanka str. 62 - 67  

  

Matematika  

Obor přirozeného čísla 4  
  sčítání, čtení a zápis příkladu, znázornění příkladu    

odčítání po jedné (práce s platidly 1,- Kč)  
  odčítání, čtení, zápis příkladu, znázornění příkladu   

Hra na obchod  
DÚ – procvičovat odříkávání řady čísel 1 – 4, ukazovat na prstech, počítat 

předměty kolem sebe, psát každý den čísla 1 – 4 podle diktátu, procvičovat 

sčítání, odčítání do 4  

Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130   
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Prvouka  

ROZMANITOST PŘÍRODY:  
Příroda v ročních obdobích  

-      příroda na jaře  

 znaky ročních období  

 sezónní práce na zahradě jarní květiny  
DÚ – pustit si prezentaci Jaro – charakteristické znaky na našich stránkách a 

povídat si o obrázcích, nakresli si k nim obrázek  

  

Domácí úkoly  
Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů  

  

  

  

  


