
Vážení rodiče a milé děti,

opět máme před sebou další týden distanční výuky. Od úterý budeme pracovat zase ve dvou skupinách. První skupina bude 
začínat v 8 hod. a druhá skupina v 10 hod.
Na další straně jsem vám připravila tabulku s přehledem učiva na 4. - 8. 1. 
V dalších dokumentech najdete Čtenářskou kartu, text „Tři králové“ a návod na výrobu origami.
Na ČSP – origami děti dostanou barevný list papíru. Vyfocené origami mi zašlete do neděle 10.1.

Odkazy na vyjmenovaná a příbuzná slova - procvičování:
https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b 
https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l 

Prosím, vypracované domácí úkoly mi posílejte ofocené každý den na email, na kterém mne můžete kdykoli kontaktovat s 
případnými dotazy: j.sedlarikova@zsvisnova.cz
Kdo se nebude účastnit on-line výuky, bude odesílat všechny písemné úkoly (PS, ŠS, PL …).

Děkuji za spolupráci a přeji úspěšný týden.

S pozdravem
Bc. Jaroslava Sedlaříková

mailto:j.sedlarikova@zsvisnova.cz
https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-l
https://www.mojecestina.cz/article/2008091106-vyjmenovana-slova-po-b


Učivo na týden od 4.1. do 8.1.

UČIVO
(Přehled probíraného učiva v učebnicích)

Plynulé čtení s porozuměním čtenému textu 
(10-15 min. denně) – viz. ČTENÍ

ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ
ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova a slova příbuzná po B

(UČ str. 32-38) – opakování
Vyjmenovaná a příbuzná slova po L
(UČ str. 40-45) – prohlubování učiva

Pondělí ČJ:  UČ str. 33/7, 34/5, 36/6, 37/4, 38/4 – ústně  
Čtení: Dú: Knížka s příběhem – Čtenářská karta – na 
středu
Písanka: Dú: str. 24 – kdo nemá, dokončí 
M: UČ str. 3/3a,b – ústně, str. 4/1 do ŠS, Dú: PS str. 1/1

PSANÍ/SLOH Procvičování psacího písma, vzpomínka na Vánoce
(Písanka str. 24,25,26,27)

Úterý ČJ: UČ str. 41/1,3,5, 42/1,3,5 – ústně 
Dú: doplňovačka L - DS
Čtení: zkoušení – básnička „Kouzelný zvoneček“ 
Písanka: Dú: str. 25
M: UČ str. 4/2,4 - ústně, PS str. 1/2,3,4, Dú: PS str. 1/5a,b

ČTENÍ Knížka s příběhem – Čtenářská karta v příloze
„My tři králové“ – čtení v příloze
 „My tři králové“ – poslech koledy
https://www.youtube.com/watch?v=WDOKm4c-9DE 
„Jak to bylo na Tři krále“  - vyprávění 
https://www.youtube.com/watch?v=e6PcYqgT9cE

Středa ČJ:  UČ str.  43/1,3,4 - ústně
Čtení: „Jak to bylo na Tři krále“ - vyprávění
Dú: „My tři králové“ - příloha
Písanka: Dú: str. 26
M: UČ str. 5/1,2,3,4a,b – ústně, PS str. 2/1,2

MATEMATIKA Násobení a dělení  (UČ str. 3,4,5) – opakování
Pamětné sčítání a odčítání (UČ str. 6,7,8) – opakování 
Slovní úlohy (UČ str. 4,5) – opakování zaokrouhlování a čas
Porovnávání čísel (UČ str. 5) 

Čtvrtek ČJ: 44/1,3,4 – ústně, Dú:  Doplňovačka B, L - DS
M: UČ str. 5/5,6 – do ŠS, str. 6/1,2 – ústně, 3 – do ŠS, 
PS str. 2/2,3a Dú:  PS str. 3/3b
ČSP: Origami 

ČSP Origami Pátek ČJ: UČ str. 45/1,2,3,4,5 – ústně, Dú: doplňovačka B, L - DS 
Čtení:  „My tři králové“ - příloha
Písanka: Dú: str. 27
M: UČ str.  7/2 – ústně, 7/3,4 – do ŠS, 8/6b – do ŠS 
Dú: PS  str. 3/1
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Kouzelný zvoneček

 Kouzelný zvoneček
 brzy nám zacinká,
 rozsvítí stromeček,
 zbývá jen chvilinka.

 Zazvonil zvoneček
 vánoční písničku,
 každý se podívá,
 copak je v balíčku.

 A tak nám zvoneček
 odhalil tajemství,
 všichni se vrátili
 ve mžiku do dětství.
                      (Zuzana Kopecká)


