
Milí prvńáčci, 

moc vás všechny zdravím a posílám další výuku, procvičování od 23. 3.- 31.3.2020. 

• V písance pokračujte, kde jste skončili. Než začnete další písmenko, musíte umět 
předešlé, dříve nezačínejte!!! Je dobré až písmenko nacvičíte, vyzkoušet si ho ve 
slově, větě- opis, přepis, diktát. Udělejte půl stránky každý den- dopoledne půl hodiny, 
odpoledne procvičujte nové písmenko /půl hodiny/. Nikam v písance nespěchejte, 
str.32 máme dokončit do 13. 4.! 

 

• ČJ- pokračovat do str 45. Texty jsou dlouhé, nečíst najednou- rozdělit, půl hodiny číst 
dopoledne/půl hodiny odpoledne. Není důležité, kolik toho přečteš, ale jestli tomu 
rozumíš? Prosím rodiče/prarodiče dělat po 5 ti větách zpětnou vazbu, co dítě četlo, 
ptát se, pracovat s textem, ilustrace…..atd., co Vás napadne a co dětem čtení oživí… 
/prstíková, děti znají a vysvětlí/. 

V českém jazyce není priorita učebnice a PS, ale často si s dětmi povídat, číst jim, prohlížet 
knihy, číst časopisy, hrát s nimi hry- viz výuka on-line. Jednou za dva dny dát diktát slov/vět- 
psací písmo, 6 slov nebo 3 věty. 

Postup: přečíst celý diktát, postupně po slovech/větách, diktovat „y“ a „i“, děti neznají, 
upozorňovat na velké písmeno na začátku věty, jména, názvy měst, řek…… Nakonec nechat 
dětem  pár minut na kontrolu celého diktátu. Zkuste dětem diktát opravit – 1 drobná chyba -1,  
2 chyby -1-, po půl stupni dolů…… 9 chyb 5 / nikdo mít jistě nebude??? 

Pokud to půjde, pište diktáty na papír a můžete mi občas vložit do poštovní schránky ve škole 
/pokud to půjde, autem, je omezení pohybu/ nebo oscanovat na e-mail. Já bývám ve škole 
skoro obden, budu ráda. Pokud máte možnost, foťte mi psaní, můžete i videa čtení a zasílejte 
na e-mail.  

• Technika čtení: číst nahlas již celé slovo, né po písmenech, je možné delší slovo 
slabikovat 

• Využívejte hojně on-line výuku 

Doporučuji spec. portál  Učí Telka- www.decko.cz /po rozkliknutí vpravo nahoře kliknout na 
Učí Telka spec. web. Běží tam výuka s učitelem a 3 žáky /1. stupeň/. Tento portál také běží 
každý všední den na ČT 2 v 9 h. Další on-line výuku najdete na našem webu. 

Moc vám držím palce /dětem i rodičům/, ať to zvládáte, pokud si nevíte rady, ozvěte se a 
dejte mi prosím vědět e-mailem, jak děti zvládají, co jim jde a co ne. Budu ráda za 
jakoukoliv zpětnou vazbu!! 

DRŽTE SE, BUDE LÍP!!!!! 

Zdraví I. Rechcíglová 


