
1. ROČNÍK 
 

DISTANČNÍ VÝUKA 20. – 24. 4.  

 
 PONDĚLÍ 27.4. ÚTERÝ 28.4. STŘEDA 29.4. ČTVRTEK 30.4. PÁTEK 1.5. 

ČESKÝ JAZYK 

Čtení – Co Ondrovi 
vyprávěl tatínek (3 
odstavce) 
 
Písanka - str. 24 
 
Vymysli a napiš na 
tabulku aspoň 4 slova 
na B.  

Čtení – Co Ondrovi 
vyprávěl tatínek 
(zbytek) 
 
Písanka 5 – str. 1 (stačí 
každé slovo napsat 1x) 
 
Danda má hlad – 1 
kapitola 
 
 

VIDEO (přepis slov do 
sešitu, velké psací C, Č)  
 
Čtení  - Tchoří pohádka 
(3 odstavce) 
 
Písanka – str. 2 
 
Poskládej na koberečku 
celé své jméno. 
 
 

Čtení  - Tchoří pohádka 
(zbytek) 
 
Písanka – str. 3 
 
Poskládej na koberečku 
jména svých rodičů a 
sourozenců.  

VIDEO (úkoly na str. 
24, písanka) 
 
Čtení – str. 24 básničky 
 
Písanka – str. 4 
 
Čtení – str. 25, vybrat si 
jedno zvíře, přečíst si o 
něm informace a říct, 
co jsem si 
zapamatoval. 

MATEMATIKA 

Živé počítání – str. 40, 
srdíčko + sova 
 
Početník – str. 13 (1 
sloupek) 
 
Nakupujeme ovoce a 
zeleninu (ceník) – 
koupíme vždy 2 kusy 
ovoce nebo zeleniny a 
napíšeme na tabulku 
příklad.  

VIDEO (analogie 
počítání v první a druhé 
desítce) 
 
Živé počítání – str. 39 
 
Početník - str. 13 (2 
sloupečky) 
 
Myslím si číslo, které 
má 1 desítku a 4 
jednotky. Které je to 
číslo? 

Živé počítání – str. 40 
puzzle 
 
Početník – str. 14 (2 
sloupečky) 
 
Myslím si číslo, které 
má 1 desítku a č 
jednotky. Které je to 
číslo? Napiš toto číslo 
na tabulku. 
 

VIDEO (vyvození čísel 
15-20, hry s mincemi) 
 
Početník – str. 14 (1 
sloupeček) 
 
Karty s čísly 0-20 – 
seřadit a postupně 
otáčet podle zadání 
(např. číslo hned za 12 
atd.) 
 

Živé počítání – str. 42 
sova (obkreslit čísla 15-
20), zelené pero, 
otazník 
 
Početník – str. 15 (1 
sloupeček) 
 
Hra s kostkami – hodit 
oběma kostkami, 
hozená čísla porovnat 
pomocí znamének 
<,>,=. 
 

PRVOUKA Učebnice str. 49 


