
Domácí úkoly na týden 20.4. - 24.4. 2020 

1.A.  -Martínková Iva (Jiřík G., Janička V., Míša M., Jiřík H., David K., David Ř.) 

Všechny Vás zdravím, 

tentokrát je to o trochu veselejší. Malinko nám svitla naděje, že bychom se mohli zase 

vídat. Ale nechci předbíhat. Upřesním až na závěr. Teď k úkolům. 

Kontakt na mě: Iva Martínková - 602 974 150 nebo ivamartinek@seznam.cz 

Český jazyk: 

 Slabikář - str. 80 - 82 - čeká vás krátká pohádka a opět nové písmenko - Čč - 

pracujeme s ním stejně jako s ostatními písmeny - hledáme v textu - barevně 

označujeme, vymýšlíme slova, která začínají na dané písmeno nebo ho mají 

uprostřed, na konci. Hrajeme si s tabulkou - vyhledáváme slova podle obrázků - 

nezapomeňte zkoušet maminky a tatínky, jestli také umí hledat slova. Dostanete 

další pracovní listy, které si nalepíte do logo sešitů a budete s nimi pracovat. 

 Písanka - protože jste moooc šikovný a psaní vám jde, budete mít těžký úkol. Je na 

str.6 - samá klička, samá smyčka - takže držím palce, ať se nezamotáte. A pokud to 

zvládnete pokračujte do str.9 

 Sešit na psaní - do něj trénujte to, co vám nejde. 

 

 Matematika 

 Hravá matematika - zatím v ní nepokračujte, je tam nové učivo a to bych chtěla 

probrat s vámi já. Ale mám návrh - poproste maminky nebo tatínky, aby vám 

zajeli do školy pro pracovní listy - pár jsem vám jich ofotila. PROSÍM. 

 

 Prvouka 

 Hravá prvouka - str. výběr nechám na vás, ale jsou tam jarní obrázky na str.51 - 

55. 

 

A teď trochu povídání pro rodiče: 

 potřebuji, abyste si zajeli do školy pro pracovní listy z matematiky - PROSÍM - děti 

si musí zafixovat učivo, abychom mohli pokročit dál. Navrhuji pondělí 20. 4. - ve 

škole budu do 13hod. Pokud to někomu nevyjde, kontaktujte mě a domluvíme se  

 svitla nám naděje, že se budou pomalu otvírat školy. U nás se to malinko 

komplikuje s internátem ….. ale ….. zatím jen čistě informativně …. potřebuji znát 

váš názor ….. navrhuji, pokud nám to povolí, začít s výukou tak, že bychom se 

scházeli 1x týdně na dopoledne s tím, že bych si děti rozdělila na dvě skupiny - 

„docházející x internátní“. Vyučovala bych český jazyk a matematiku. 



Samozřejmě by se dodržely všechny předpisy a pravidla. Pozor - rodiče budou na 

své děti čekat mimo školu a popřípadě zajistí svačinu pro děti. Den společně 

určíme. Je to všechno na vašem uvážení!!! Pokud s tím nebudete souhlasit, výuka 

bude probíhat i nadále tímto způsobem. 

 promýšlejte, zvažujte - je čas - budu ráda, pokud mi napíšete nebo zavoláte váš 

názor - děkuji - kontakt na mě je v úvodu 

 děkuji, že sledujete naše stránky a řídíte se pokyny, které vám zadávám  

 pokud si s něčím nevíte rady, tak to nedělejte nebo zavolejte, ráda vám pomohu 

 

Takže housenky moje, mějte se krásně, užívejte si čas s rodiči a krásného jara. 

Nezapomeňte chodit ven. Myslím na vás. Pa pa papapa 

Rodičům přeji pevné nervy, dostatek trpělivosti - za chvíli bude líp.  

Všem pevné zdraví  

 

 

 


