
1. ročník  

18. – 22. května 

 

Milí prvňáčci,  

naposledy posílám domácí úkoly na celý týden. Brzy se uvidíme ve škole  

Ve středu 20. 5. v 10:00 se sejdeme na Skypu.  

V matematice budeme ve škole počítat s penězi do 20. Nachystejte si, prosím, do nějaké 

peněženky nebo kapsičky mince – 1 desetikorunu, 2 pětikoruny, 5 dvoukorun a 10 korun. 

Rozstříhejte si  všechna písmenka a srovnejte si je v deskách. Až desky ponesete v aktovce do 

školy, dejte si je do nějakého sáčku. Snad písmenka zůstanou na svých místech  

Můžete nám také do školy přinést knížku, kterou jste přečetli nebo čtete nebo se chystáte 

číst.  

Nezapomeňte si také přinést všechny Cviky  a  tabulku s fixou. 

Na webu školy najdete v následujícím týdnu další informace k znovuotevření školy. Ráda 

zodpovím Vaše případné dotazy e-mailem nebo telefonicky. 

Mějte se moc krásně a těším se brzy na viděnou  

Alena Boháčová 

 

Vážení rodiče,  

ráda bych Vám poděkovala za Vaši učitelování po celých těch 10 dlouhých týdnů. Děkuji za 

Vaši trpělivost, čas a spoustu energie, které jste dětem nad učením věnovali. Děkuji i za to, 

že jsme byli v kontaktu a že jsem po celou dobu věděla, jak s dětmi pracujete.  

Do konce školního roku s dětmi ve škole budeme opakovat a procvičovat hlavně čtení, psaní 

a matematiku. Pokud bude potřeba něco dopilovat, bude k tomu prostor i v průběhu příštího 

školního roku.  

Věřím, že příští školní rok bude výrazně klidnější  

Děkuji Vám všem za spolupráci.  

Alena Boháčová 

  



ČTENÍ 

Slabika MĚ 

Slabikář str. 82 

Slabikář pracovní sešit   str. 2 

Skládejte slova z rozstříhaných písmen  

Čtěte každý den  

 

PSANÍ 

Psací h H 

Písanka str. 27, 28 

Písmenka h H si opět nejdříve procvičte ve Cvicích.  

Nezapomínejte před psaním na procvičení rukou a prstů a při psaní na správné sezení. 

 

MATEMATIKA 

Ústně + a – do 19 

Velká matematika  str. 36, 37  

Malá matematika  str. 19, 20 

 

PRVOUKA 

str. 71 

 


