
Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130 

 

 
 

Ročník: 1.A PF, MU Týden: 9.11. – 20. 11. 2020 

Informace: 

DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ 

 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ 
Pracovní listy, sešity na vyučovací předměty předány vytištěné 

Pravidelná konzultace s učiteli (učitelé ti volají – seznamují tě s novým 

učivem, kontrolují splnění úkolu, vysvětlují, čemu nerozumíš): 

ÚTERÝ        10.30 – 10.45 h (MU), 10. 45 – 11.30 (PF) – paní učitelka 

Šponarová  

ČTVRTEK  10.30 – 10.45 h (MU), 10. 45 – 11.30 (PF) - paní učitelka 

Šponarová  

 

 

Individuální konzultace – dle domluvy s učitelem 

Komunikační e-mail: zspredakce@seznam.cz 
Procvičujte na internetu: www.matematikahrou.cz , www.skolakov.cz , 

www.matyskovamatematika.cz 

 

Učivo: 

Psaní  

Dú – psaní – procvičuj grafomotorické cviky na pracovních  listech 

ve složce 

Písanka – každý den 1-2 stránky 
Domácí sešit 

Jazyk. výchova 

Samohláska E, e, é, délka samohlásek 

Souhláska M, m  

Velké písmeno na začátku věty, ve vlastních jménech 

Grafomotorická cvičení - horní a dolní oblouk  

Písmeno i, í – opis, přepis 

Číslice 3 

Dú – seznámit se s novým písmenem e, E, m, M - sešit – splnit 
          pracovní listy 

Čtení a liter. výchova 

Vyvození hlásky a pís. E, e, é 

Psací písmeno e, é 

Rozpočitadlo Ententýky 

Vyvození hlásky a pís. M, m 

Psací písmeno m, otevřené slabiky 

Čtení otevřených slabik s m, M 

Čtení jednoslabičných, dvouslab. slov     Čtení rozkazu 

 

Dú – seznámit se s novým písmenem e, E, m, M - modeluj si ho 

z modelíny, obtahuj, čti ve SLABIKÁŘI STR . – 33 - 41, vyhledávej 

a zakroužkuj v časopise  

Matematika 

Obor přirozeného čísla 2 

  čtení, zápis čísla 2 

  numerace, přiřazování čísla k danému počtu a naopak 

  porovnávání množství, velikosti, čísel 

  rozklad čísla 

  sčítání (vyvození pomocí spojky „a“), pojem +, zápis 

  čtení a zápis příkladu, znázornění sčítání 

mailto:zspredakce@seznam.cz


 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

  Úlohy na orientaci v prostoru, výrazy (vpravo, vlevo) 

 
DÚ – počítej do 2, ukaž 2 prsty, předměty, sečti 1 + 1 

         Splň pracovní listy, napiš do domácího sešitu 

Prvouka 

Domov a jeho okolí  

Orientace v obci, název obce 

Obec (město) 

- význačná místa – náměstí 

 

DÚ – Prohlédni si obrázky našeho náměstí, najdi významné budovy, obchody, 

splň pracovní listy 

 

Domácí úkoly 
U jednotlivých předmětů 

 

 


