
UČIVO 20.4. – 24.4.2020 

 

Milé dětičky, 

mám pro vás několik důležitých informací – první z nich je bohužel nepříjemná – 

letošní naplánovaná škola v přírodě, kterou jsme měli spolu prožít opět na Revice 

ve Vizovicích, je zrušena. Není to samozřejmě můj výmysl, já bych s vámi jela 

hned, ale je to nařízení, kterého se musíme držet, které musíme respektovat. Ale 

nebuďte smutní, pokud se situace vylepší, už na konci května se snad sejdeme 

ve školičce😊. Moc se na vás všechny těším. Jste strašně velké šikulky, jak pilně 

pracujete na úkolech, krásně čtete (děkuji tímto rodičům i za pořizování krátkých 

videí s četbou), mám z vás zkrátka obrovskou radost. Je vidět, že umíte makat a 

úkoly svědomitě plníte😊. 

Další informací je to, že máte možnost (teda spíše rodiče) založit si mail na 

Google – tzv. Gmail a spojit se se mnou videohovorem. Pokud samozřejmě 

budete chtít či si nebudete vědět s něčím rady, můžeme se domluvit na čase, kdy 

se spojíme videohovorem a já vám tak budu moci lépe pomoci😊 Moje adresa 

je eslerova.zsvyhlidka@gmail.com. Rodiče se mohou podívat na návod na našich 

webových stránkách v záložce Studium na dálku – Odkazy na videa..  Ale i nadále 

platí používání Messengeru (taky lze videohovor), Viberu….Prostě nechávám na 

vás, komu co vyhovuje.. 

 

A teď hurrááá na další úkoly…. 

 

Čj 

- Učebnice str. 64. 65 

- Už jsme si říkali o slabikách DY,TY,NY a DI, TI, NI – pozor – vyslovujeme „ďi, 

ťi, ňi“, ale při psaní háček NEPÍŠEME (měkké i nám to změkčilo…) 

- Udělej si stranu 64 v učebnici ústně 

- Učebnice str. 65 – procvičení doplňování i/y – celé ústně 

- Pracovní sešit  str. 49, 50, 51 
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M 

- Str. 2 – tady pozor u 1.cv . – písemné odčítání – PROSÍM RODIČE O POMOC  

- Při počítání začínáme vpravo dole..  (zkoušku nedělejte) 

¶ Např. 

 48 

-39 

 

Ptáme se: 9 a kolik je 18..?? (Přidali jsme desítku… držíme si ji na prstě) 

9 a 9 je 18… Napíšeme 9… 

A počítáme s tou desítkou, kterou jsme si „půjčili“…(musíme ji přičíst..) 

1 a 3 je 4… 4 a kolik je 4? 

A nula..  

Výsledek je tedy 9… 

 48 

-39 

    9 

Toto učivo pokud s ním máte potíž, nedělejte, zvládneme pak spolu.. Nebo mi 

zavolejte a já vám samozřejmě pomůžu.. Toto učivo ani ve 2. ročníku známkou 

nehodnotím, je to vždy na bázi společného vypracování… 

Vypracujte další cvičení této strany, to už vám půjde snadno.. 

 

Pr  

- Str.58, 59 

- (na str.59 – cv. 3 - nemusíš vypracovávat kartu s rostlinou…) 

 

Písanka  

- Str. 18,19 



 

Čtení  

Prosím vás, dětičky, čtěte cokoliv, hlavně ČTĚTE!!!! A čtěte DENNĚ!!!! A to 

myslím VÁŽNĚ!!! 😊 

Opatrujte se mi hlavně všichni ve zdraví😊…Vaše paní učitelka Alča 

PRVOUKA – ÚKOLY NAVÍC: 

Správné odpovědi z minulého týdne - Jarní květinky byly tyto: 

Violka (fialka), sasanka, plicník, orsej😊 

 

A tady ještě další poznávačka  (Úkol NAVÍC – JEN PRO ZÁJEMCE) 

PŘIŘAĎ NÁZVY JARNÍCH KVĚTIN: 

      

 

PAMPELIŠKA            NARCIS                  PODBĚL                    BLATOUCH 

    


