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Dobrý den, moje milé dětiJ. 
Olík taky vedle mě volá: „HURÁ, JE PÁTEK!“, tak má asi 
radost, že si o víkendu odpočinete od učení. 
Dnes tedy ještě trochu matematiky, český jazyk, a 
protože v pátek máte jen dvě učící hodiny, pošlu vám 
už jen pohádkuJ. Maminky ještě poprosím o 
shovívavost, včera jsem měla v dopise překlep, tak jestli 
ho tam někdy najdete, je to tím, že mi běží myšlenky 
dopředu a už to pak po sobě moc nečtu J. 
M: Dnes si zkusíme z rozkladu udělat součet. To je ještě 
trochu jednodušší, než když jsme panáčkovi rozdělovali 
do ručiček počet, který měl na začátku. PS si otevřete 
na straně 48 (0 prázdná hvězdička). 
Cv. 1 –povídej a vymysli, co vidíš (holčička měla v každé 
ruce 1 jablíčko a když ruce spojila, byly to dohromady 
jablíčka 2) 
Kdo by se chtěl podívat na Matýskovo výukové video, 
strana 48, je to tam hezky vysvětleno. 
Cv. 2 – povídej, počítej a piš (to už bude hračka, protože 
víme, že děti mohou spojit ruce k sobě a výsledek 
napíšeme nahoru) 
 
Doma si to můžete vyzkoušet třeba s nějakými 
předměty. Vezměte si do levé ruky 2 pastelky, do pravé 
ruky 3 pastelky. Když dáte ruce dohromady, kolik je to 
pastelek? Nebo si vezměte dva talířky a na jeden talířek 



dejte 1 jablíčko, na druhý talířek 2 jablíčka. Když je 
posbíráte k sobě, kolik je to jablíček? 
 
Cv. 3 – počítej, piš barevná kolečka na správné místo na 
ose podle zadání a dopiš číslic (tužkou) 
Cv. 4 – piš (opiš) příklady a vypočítej 
 
V interaktivní učebnici si můžete vyzkoušet Výpočet 
podle obrázku a Matematický zápis a výpočet 
znázorněného příkladu. Posílám v odkazech. 
 
Kdo by měl ještě chuť počítat a cvičit se v matematice, 
může si otevřít Procvičování s Matýskem na straně 22 
(0 prázdný obdélník). 
 
ČJ: Nejprve si vyberte jeden čtecí list se slabikami a 
krásně celou stránku přečtěte (včera mě potěšila 
všechna videa, jde vám to skvěleJ). V ŽA si připravte 
strany 46, 47 - kolotoče.  
Strana 48 – vybarvi dutá písmenka (opět vždy stejně, 
velké tiskací E modře, malé tiskací e červeně, velké 
psací E zeleně a malé psací e žlutě ) 
 
Ještě Vám posílám v příloze PDF Eskymáka na vybarvení 
podle tvarů a list s básničkou na správné držení tužky.  
 
A teď už jen slíbená pohádkaJ. Jedna ze známých 
pohádkových postav se jmenuje motýl Emanuel a 



začíná na písmenko E. Pohádka, kterou posílám je O 
makové panence a tropickém motýlu Ibrahimovi, 
kterého neměl Emanuel vůbec ale vůbec rád. Proč 
asi??!! 
 
Pokud bude mít někdo chuť, může k pohádce nakreslit 
obrázek. Je to jen dobrovolnéJ. 
 
Přeju všem krásný víkend, snad bude hezké počasí, 
abyste se mohly prolítat venku. 
 
Vaše paní učitelka Zdeňka  
 
 
 
 
  
 
 


