
DOPIS PRO MOJE DRUHÁČKY😊 

(v rámci čtení děti prosím, aby přečetly dopis nahlas) 

Děti moje zlaté a hodné a zapálené do učení😊… 

V úvodu tohoto dopisu vás zdravím, dětičky. Už je to skoro 14 dní, co jsme 

se viděli a já věřím, že vše, co vám píšu a ukládám za učivo, zvládáte. Otázkou 

ovšem je, jestli to zvládají i vaši rodiče s vámi.. A to teď myslím zrovna v rámci 

učení. Dětičky, já vím, že kolikrát asi protestujete, že nechcete se učit, nechcete 

opisovat cvičení do sešitu, zuby nehty se bráníte počítání a psaní do písanky.. 

Znám vás a přesně si některé dokážu představit právě při vašem odmítání. Ale 

vzpomeňte si, co vždycky říkám, když někdo ve třídě zabrblá, že se mu nechce… 

Řeknu, prostě musíš zabrat a hotovo. A že v životě bude ještě spousta věcí, co se 

vám nebudou chtít dělat, ale vy je udělat prostě budete muset. Tak vás prosím, 

vaši rodiče chodí do práce, maminky perou, žehlí, vaří (i tatínkové samozřejmě 

taky nebo dělají jiné činnosti..), a tak je nutné, abyste v této době prostě zabrali 

a s co nejmenším protestováním šli dělat ty domácí úkoly. Představte si, že tím 

ulehčíte rodičům a oni budou strašně rádi, že uvidí váš krásný přístup k práci. Já 

na vás neustále myslím a říkám si, že jste rozumní a šikovní, že to určitě zvládáte 

doma perfektně. A taky vám přece říkám, že čím dřív se pustíte do práce, tak tím 

více vám zbyde času na hraní😊… A samozřejmě chválím ty šikulky, co vše dělají 

doma bez reptání😊… 

Dětičky moje, mějte se co nejlépe, hlavně se mi ve zdraví opatrujte, ať se 

vidíme v plné síle a ať z vás a vaší práce mám radost jako vždycky. Jste moje 

zlatíčka, moc na vás myslím a jsem myšlenkami stále u vás.  

Vaše paní učitelka Alena Ešlerová… 

 



 

 

UČIVO 23.3. – 27.3.2020 

 

ČJ  

- Zopakuj si tvrdé souhlásky (je nutné je znát zpaměti a odůvodňovat tak 

pravopis: Např. Slovo KYTARA – napíšu tam tvrdé y, protože K je tvrdá 

souhláska…Rodiče vám mohou dávat takovéto příklady. Máte i kartičky na 

procvičování s Y/Ý..) 

- uč.str.59 /cv. 6 – přečti si všechny věty, odůvodni pravopis (proč se tam 

bude psát y/ý), potom si vyber 3 věty, které opíšeš do sešitu školního. 

- cv. 7, 8, 9 – ústně 

- cv. 10 – vybereš si 6 slovních spojení, doplníš tvrdé slabiky - odůvodníš 

pravopis, přepíšeš do sešitu školního 

Pracovní sešit – str.46 

 

M  

- zopakuj si násobilku 2,3,4 (musíš  bezpečně znát  řady násobků!!!) 

- pr.s.str. 29 – Dělení 4 – Děti, tady si prosím vzpomeňte, jak jsem se učili 

dělit. Takže např. 12:4 =___ Násobilkou 4 dojdu až do čísla 12…. 

           8:4 = ___ Násobilkou 4 dojdu až do čísla 8…. 

 



V závěru strany je výpočet čtvrtiny… (počítali jsme spolu polovinu z čísel – dělili 

jsme 2, počítali jsme třetinu z čísel… dělili jsme 3,  teď budete počítat čtvrtinu 

z čísel… budete dělit tedy kolika??? ……….Ano, budete dělit 4!!!--- SUPER😊) 

 

Prvouka  

- zopakuj si roční období, měsíce v roce, dny v týdnu (musíš je umět bez 

problémů vyjmenovat, seřadit!) 

- str.53 – Části dne – budeš umět vyjmenovat části dne od rána až po noc… 

Zápis do sešitu prvouky: 

Datum 

Nadpis: Části dne 

Ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. 

Den má 24 hodin. 

 

 

Písanka – str. 11, 12 

 

Čtení – Uděláš mi radost, když v tomto týdnu přečteš kus své knížky, kterou čteš 

doma a napíšeš mi o tom kousek do  sešitu čtení. A můžeš mi namalovat k tomu 

i obrázek😊. Děkuji… 

 

Drazí rodiče,  



já vím, že to nemáte v této době vůbec jednoduché a držím vám pěsti, ať to vše 

zvládnete. Moc si vážím vaší pomoci. Klidně, pokud chcete, mi můžete některé 

práce dětí nafotit a poslat na Messenger, Viber, mailem.. Kdyby děti chtěly, 

klidně mi můžou zavolat, napsat…Mějte se co nejlépe a hlavně ve zdraví…A.E. 

 

 


