
           Týden od 9. – 13.11. 

ONLINE HODINY – každý den od 8.00 hod.     1.ročník 

Na odkazu:     https://meet.vpsfree.cz/Z%C5%A0-Kerhartice 

Na online hodiny žáci potřebují:  učebnice ČJ (Školák Pepa 1)   

učebnice M 

mazací tabulka + fix 

psací potřeby 

ČESKÝ JAZYK:  

 

Čárymáry s Pepou: č. 39, 40, 41, 42  

POZOR!  Jde o již o nácvik prvků na psací písmo! Prosím o pečlivost.  

 

Školák Pepa 1:  

V této učebnici budeme pracovat společně na ONLINE hodinách, jednotlivá cvičení určená k samostatné 

práci dětí jim budou zadávána přímo v hodině (děti si u nich dělají tužkou puntíky). 

 

 DŮLEŽITÉ!!!  str. 31/ 1. – 12. řádek: čtení slov !!! 

 

 DENNĚ: ČTENÍ + SKLÁDÁNÍ PÍSMEN, SLABIK, SLOV    O, Ó, S, A, Á, M, E, É, L, I   
 

 

 

Písanka 1:  

 str. 8      nezapomínat na  „prstové“ mezery 

 

PL: písmenko E + L  

 

Písmenková kniha pohádek: písmenko E, L (přečíst si pohádku a zvýrazňovačem vyznačit dané písmenko) 

(Kdo z dětí neodevzdal žluté desky s těmito pohádkami - písmenky, prosím o zařazení těchto materiálů do desek.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.vpsfree.cz/Z%C5%A0-Kerhartice


MATEMATIKA:  

 

Učebnice:  

V této učebnici budeme pracovat společně na ONLINE hodinách, jednotlivá cvičení určená k samostatné 

práci dětí jim budou zadávána až přímo v hodině (děti si u nich dělají tužkou puntíky). 

 

 str. 25/ Opakuj (zelený rámeček s příklady) – napsat a vypočítat do malého sešitu matematiky   

 str. 30/ Procvičuj (zelený rámeček s příklady) – napsat a vypočítat do malého sešitu matematiky   

 

Čárymáry s Pepou – č. 63 (psaní čísla 6) 

 

PL: 

 PL –  číslo „5“ a „6“  – označená část  

 PL –  geometrické útvary (označená cvičení) 

 

 

 

 

 

V pátek do 12.00 hod. odevzdat v barevných deskách do krabice u školy tyto 

materiály: 

    Školák Pepa 1    

S Pepou do školy (kdo ještě neodevzdal) 

Písanka 

Písmenková kniha pohádek 

Učebnice matematiky 

Malý sešit matematiky 

  PL z matematiky i z ČJ 

  Opravené materiály z minulého týdne 

  Žákovská knížka 

    

   


