
POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA 14. – 23. ŘÍJNA 2020 

Milý rodiče, 

bohužel se opět potýkáme s distanční výukou, která je protentokrát povinná. To znamená, že 

Vám neposílám touto cestou jen zadání práce, ale i režim, tak aby děti i při distanční výuce 

dodržovaly podobná pravidla jako při výuce ve škole. Zadání práce máte rozděleno na dny a 

přesně do hodin – podle rozvrhu (upravený rozvrh níže). Prosím, dodržujte mé pokyny. 

Během distanční výuky, Vám budu volat, abych se zeptala, jak jste na tom a určitě na chvilku 

ráda uslyším i Vaše dítě.  

Dále si budu práci dětí vybírat. To znamená: 

 

SBĚR PRÁCE KE KONTROLE 

Všechny pracovní listy a pracovní sešity včetně sešitů, prosím, přineste do vrátnice školy 

buď ve čtvrtek 22. 10. 2020 od 7:00 – 16:00 nebo v pátek od 7:00 – 12:00.      

Tato situace není snadná pro nikoho z nás, ale věřím, že vše zvládneme stejně jako na jaře. 

Moc Vám děkuji za Váš přístup, ochotu a spolupráci.  

Rozvrh hodin 
PONDĚLÍ AJ MA ČJ PRV 

ÚTERÝ ČJ MA MA HV 

STŘEDA MA ČJ AJ VV/PČ 

ČTVRTEK MA ČJ PRV ZROB 

PÁTEK AJ MA ČJ ČJ 

 

Režim dne a rozvržení práce 
STŘEDA 14. 10. 1. MA 8:00 - 8:45 

MEZI ÚKOLY DĚLEJTE 

PAUZY- NAPÍT, PROJÍT 
(MY HRAJEME HRY). 

pracovní 

sešit 

Děti vypracují str. 21, příklady čtou nahlas - 

připomenout dětem, že 8 + 4 - děti dopočítávají do 

10: 8 a kolik je 10? 2. Rozdělí 4 na 2 a 2: 10 + 2 = 

12 - 8 + 4 = 12.  

přestávka 15 min. 

  2. ČJ 9:00 - 9:45 

PŘED KAŽDÝM 

PSANÍM SI 
PROTÁHNOT RUCE 

(MY VE ŠKOLE 

TANČÍME MAKARENU, 
MŮŽETE TAKÉ :)) 

DODRŽUJTE PITNÝ 

REŽIM. 

opakování 
Děti si zopakují abecedu - vyjmenují písmena 

abecedy. Na písmena s háčky tleskají. 

učebnice + 

sešit 

Žáci si napíší datum do sešitu a z učebnice si opíši 

slova ze str. 14 cv. 8 (diktát) a seřadí je posle 

abecedy, pomocí jejich očíslování. Děti ví, jak - 

děláme ve škole. 

písanka 
Str. 4, děti píší tiskací písmena a opakují si tak i 

abecedu. 



přestávka 30 min. - dopolední svačina 

  3. AJ 10:15 - 11:00 

SLOVČKA NEJPRVE 

VYSLOVUJTE S DĚTMI, 

PAK ONY SAMY :). 

pracovní 

list + sešit 

S dětmi začneme novou lekci  FOOD and DRINKS 

- děti splní první úkol - do školního sešitu AJ si 

napíši dnešní datum a nadpis FOOD AND DRINK, 

poté s Vaší pomocí čtou nová anglická slovíčka, 

která vystřihují a lepí do sešitu spolu s obrázkem. 

přestávka 15 min. 

  4. VV/PČ 11:15 - 12:00 

  

volný 

papír A4 + 

pastelky 

Děti nakreslí výhled z okna - nejlépe, kde jsou vidět 

stroma (pokud ne, nevadí :)). Děti by měli zaplnit 

celý papír A4 - nikde bílé místo. 

ČTVRTEK 15. 

10. 
1. MA 8:00 - 8:45 

  

pracovní 

sešit 

Děti v prac. sešitě vypracují na str. 22 cv 1. (šašek) - 

Hry na obchod. Zadání čtou nahlas. 

  

učebnice + 

sešit 

Děti si do sešitu MAŠ nadepíší dnešní datum a z 

učebnice str. 25 cv. 2 přepíší a vypočítají příklady. 

přestávka 15 min. 

  2. ČJ 9:00 - 9:45 

  

sešit 

Děti nadepíší do sešitu dnešní sešit. Napíší vedle 

sebe jména všech členů rodině, včetně svého jména. 

Připomeňte dětem, že na začátku jmen píšeme velká 

písmena. Zopakujte abecedu a poté jména seřaďte 

podle abecedy - jako ve středu. 

  

čítanka 

Děti přečtou pohádku Borovice a splní úkoly pod 

pohádkou na str. 23. Děti čtou nahlas - prosím o 

trpělivost u dětí, které čtou ještě pomaleji - 

pomáhejte jim, prosím. 

přestávka 30 min. - dopolední svačina 

  3. PRV 10:15 - 11:00 

  

učebnice + 

sešit 

S dětmi přečtěte v učebnici na str. 7 první dva 

odstavce (končí větou: Prahou protéká řeka 

Vltava.). Důležité je, aby děti z obrázků poznaly 

státní znak, vlajku - státní hymnu dětem pusťte. 

Do sešitu děti napíší dnešní datum, nadpis ČESKÁ 

REPUBLIKA a nakreslí českou vlajku - napíší větu: 

Žiji v České republice. Hlavním městem je 

Praha. 

přestávka 15 min. 

  4. ZROB 11:15 - 12:00 



    

Děti dodělávají práci, kterou nestihly. Pokud mají 

vše hotové, mohou odpočívat nebo procvičujte 

látku, která dítěti nešla. 

PÁTEK 16. 10. 1. AJ 8:00 - 8:45 

  
pracovní 

list + sešit 

Děti opakují nová slovíčka ze svého sešitu a plní 2. 

úkol - barevně odlišují zdravé a nezdravé potraviny, 

povídejte si o tom.  

S dětmi si řekněte v anglickém jazyce otázku: Které 

jídlo je tvé oblíbené? A odpověď: Mé oblíbené jídlo 

je… . Vystřihněte a nalepte do sešitu. Udělejte úkol 

č. 3. 

přestávka 15 min. 

  2. MA 9:00 -9:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti vypočítají příklady v prac. sešitě na str. 22 cv 2 

(srdíčko). Poté čtou příklady nahlas s výsledky - 

kontrolují si. 

  písanka 
Děti vypracují v písance str. 5 - psaní čísel a 

znamének. 

přestávka 30 min. – svačina 

  3. ČJ 10:15 - 11:00 

  

pracovní 

list 

ABECEDA 

Děti vypracují pracovní list ABECEDA - jde o 

opakování tématu abeceda. Názvy hudebních 

nástrojů a jména pohádkových postav píší k 

obrázkům do pracovního listu. Děti čtou zadání 

nahlas a samy, ujistěte se, že ví, co mají dělat.   

přestávka 15 min. 

  4. ČJ 11:15 - 12:00 

  

pracovní 

list 

ABECEDA 

Děti dokončují pracovní list. 

  písanka 

Děti se před psaním protáhnou, napijí, projdou. Na 

str. 8 vypracují písanku od řádky se jménem Ilona 

(6. řádek) až do konce. 

PONDĚLÍ 19. 10. 1. AJ 8:00 - 8:45 

  
pracovní 

list + sešit 

Děti opakují slovní zásobu ze sešitu a vypracují 

úkol č. 4. Děti zastupují chlapce či dívku a říkají, co 

je jejich oblíbené jídlo. Např. My favourite food is a 

cake. 

přestávka 15 min. 

  2. MA 9:00 - 9:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti vypracují str. 23, slovní úlohu (cv. pusinka) 

čtou děti nahlas. 

přestávka 30 min. – svačina 

  3. ČJ 10:15 - 11:00 



  čítanka 

Děti si v čítance otevřou str. 24 a 25 - PODZIMNÍ 

MÓDA. Čtení si pouze prohlížejí a říkají v čem  je 

toto čtení jiné - obrázkové. Dětem řekneme, že je to 

komiks. Je to spojení obrázků s promluvami 

hlavních postav. Poté komiks děti čtou. 

  písanka 

Děti se protáhnou, napijí, projdou se a otevřou si 

písanku na str. 9 a píšou od slova Uršula (6. řádka) 

do konce. 

přestávka 15 min. 

  4. PRV 11:15 - 12:00 

  
pracovní 

sešit 

Děti vypracují str. 7 - zopakují si tak to, co si při 

předešlé PRV přečetly. 

ÚTERÝ 20. 10. 1. ČJ 8:00 - 8:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti co nejsamostatněji vypracují str. 12 - až se 

vrátíme do škol, tak si tuto stranu oznámkuji. 

Nálepku, až po mém vyhodnocení, si děti nalepí. 

přestávka 15 min. 

  2. MA 9:00 - 9:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti začínají počítat příklady na sčítání 7 + přes 

desítku. Pro děti je důležité si pamatovat , že do 

deseti vždy k 7 přičteme 3 - to si ukáží na str. 24 cv. 

1 (sovička). Příklady a rozklady si říkají nahlas. 

  
učebnice + 

sešit 

Děti si do sešitu zapíší dnešní datum a vypracují 

úkol z učebnice str.26 cv. 3 - mohou si pomáhat 

počítat na předmětech (pastelky, korálky, víčka), 

mohou si příklady kreslit. 

přestávka 30 min. – svačina 

  3. MA 10:15 - 11:00 

    Děti dopracují vše z předešlé hodiny. 

  
pracovní 

sešity 

Děti dopracují str. 24, příklady čtou nahlas a slovní 

úlohu také. 

přestávka 15 min. 

  4. HV 11:15 - 12.00 

  poslech 

Děti si dopracují vše, co prozatím nestihly. Pusťte 

jim potichu relaxační hudbu - na youtube je toho 

mnoho. Pokud vše mají, odpočívají s poslechem. 

STŘEDA 21. 10. 1. MA 8:00 - 8:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti vypracují úkol na str. 25 cv 1 (šašek) Hra na 

obchod - děti čtou a počítají nahlas. 

přestávka 15 min. 

  2. ČJ 9:00 - 9:45 

  
pracovní 

sešit 

Začínáme téma VĚTY - Zeptejte se dětí, jak na 

první pohled poznají větu (začíná velkým písmenem 

a končí ., ? nebo !). Poté děti vypracují na str. 13 cv. 

1 a 2 - vše čtou nahlas. Veďte děti k tomu, aby ve 

cv. 2 odpovídaly celými větami. 



  písanka 

Děti se protáhnou, napijí, projdou se a otevřou si 

písanku na str. 10 a píšou od řádky t,ť (5. řádka) do 

konce. 

přestávka 30 min. – svačina 

  3. AJ 10:15 - 11:00 

  
pracovní 

list 

Děti vypracují poslední část pracovní listu - nakreslí 

podle věty obrázek. S přečtením dětem pomozte.  

přestávka 15 min. 

  4. VV/PČ 11:15 - 12:00 

  
čistý papír 

A5 (1/2 A4) 

Pokud budete moct, vyrazte s dětmi na krátkou 

procházku a během ní najděte list, který dítě zaujme 

a jeden podzimní plod - žalud, šiška, kaštan apod.. 

Poté položte list a plod vedle sebe, dítě si vezme 

jednu pastelku (podzimní barva) a zkusí nakreslit 

"zátiší" jednou pastelkou. 

ČTVRTEK 22. 

10. 
1. MA 8:00 -8:45 

  
pracovní 

sešit 

Děti dodělají str. 25. Úkol se srdíčkem děti čtou 

nahlas. 

přestávka 15 min. 

  2. ČJ 9:00 - 9:45 

  
pracovní 

list 
Děti dopracují str. 13 - vše čtou nahlas. 

přestávka 30 min. - svačina 

  3. PRV 10:15 - 11:00  

  
pracovní 

sešit 

Děti vypracují str. 9 v pracovním sešitě, s dětmi si o 

podzimu povídejte. 

přestávka 15 min. 

  4. ZROB 11:15 - 12:00 

  čítanka 
Děti si přečtou příběh v čítance na str. 94 FILIPŮV 

POČÍTAČ. 

PÁTEK 23. 10. ODEVZDÁVÁNÍ PRÁCE 

podzimní 

prázdniny 

Děti si mohou samy číst z čítanky podle jejich zájmu nebo vlastní 

knihu - přes podzimní prázdniny mi děti na volný papír A4 napíší 

minimálně 3 věty o tom, co četly (zase je psaním nepřetěžujte :)) 

a nakreslí obrázek. Tento list mi odevzdají podepsaný po 

prázdninách, až se společně setkáme. :) 

DĚKUJI ZA VAŠI SPOLUPRÁCI A TRPĚLIVOST :) 

 


