
TÝDEN OD 23.3. - 27.3.2020 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ – PSANÍ 
ČESKÝ JAZYK 

• Učebnice – str. 59 až 62 
- Vysvětlit skupiny: bě, pě, vě, mě. Stačí říct dětem, aby si zapamatovaly, že slyší -  bje pje vje 

mně. ale píší ě.., které není hláska, ale jen písmeno. Jako hlásku slyšíme je. 
- Procvičování na str. 107, 108 

• Pracovní sešit – str. 68, 69 
• Poslat mailem přepis z uč. str.59/3  
• Diktát – učebnice str. 116/21 

-  Prosím, ať děti pracují samostatně a neopravujte jim nic. Opravím já. Moc děkuji za Váš čas. 
- Diktát čtu po slovech, pomalu a jevy které neumíme, řeknu, jak mají být. Každou větu opakuji 

2krát. Po nadiktování si děti vše ještě jednou přečtou a kontrolují. 

To co budete posílat emailem, budu hodnotit a potom napíši známky do ŽK 

PÍSANKA - str. 14, 15 

ČESKÝ JAZYK – SLOH:  

• Pracovní sešit: str. 71 opravím později ve škole. 
• Edice na doma: str. 45, 46 

 

PRVOUKA 
• Pracovní sešit – str. 45. Pracovat samostatně. Neopravovat, jen ať si děti vybarví domeček jak jim 

šlo opakování. Mohou používat učebnici a pracují tak dlouho, než mají vše co ví hotové. Pak 
kontrola a odevzdají rodičům.  Poslat mailem do pátku 27.3. 

• Učebnice: str. 44 - přečíst a popovídat si o tom co se děti dozvěděly. 
- https://www.youtube.com/watch?v=c7qVFQJZy90 poslech na str. 44 a nakreslit ilustraci  
- Přečíst přiložený dokument, který je na konci  tohoto WORDU. Co je pověst a splnit úkol od p. 

učitelky. 
- Tuto ilustraci poslat e-mailem. Může to být pastelkou - stačí po Velikonocích. 

 

MATEMATIKA 
• Učebnice – str. 58, 59 
• Sluníčkový sešit – str. 14 
• Pracovní sešit – str. 26 
• Geometrie – pracovní sešit – str. 45, cv. 3, 4 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOST 

- Ilustrace téma z Prvouky - Pověsti a báje, legendy. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7qVFQJZy90


ANGLICKÝ JAZYK 

• Pracovní sešit – str. 42, 43, 69 
• Učebnice, poslech – str. 50 

volně ke stažení na: ulož to.cz 
Odkaz: https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra


BÁJE A POVĚSTI  

Dobrý den děti, vítám vás u nás v knihovně, na malé povídání o věcech a jevech nadpřirozených, tajemných a 
nevysvětlitelných. Všechny tyto tajemnosti se objevují v nejrůznějších příbězích, bájích a pověstech a proto má naše 
povídání úplně jednoduchý název Báje a pověsti. 

 Co je to vlastně pověst? 

 Pověst je příběh, který má historický podklad, jeho jádro je pravdivé a je doplněn nějakou nadpřirozenou bytostí, 
podobně jako legenda. Díky ústnímu převyprávění je příběh kvůli líbivosti značně dokrášlen a potom ztrácí na 
věrohodnosti. Pověsti se mohou vztahovat k lidem, k místům ke zvířatům, k hradům a zámkům, ale i třeba ke 
stromům, zvonům apod. 

 Začarovaná místa, tajemné postavy, kouzla, jevy a záhady nás neustále přitahují a zkazky o nich se vyprávějí již po 
mnoho generací. Jak takové pověsti vznikaly? Víte dobře, že dříve lidé neměli takové možnosti, jako máme nyní my 
dnes. Nebyly televize, rádia, počítače a internety u kterých my dnes prosedíme spoustu času. Lidé pracovali v 
průběhu roku hodně venku, na polích a v lese a když tato těžká práce ustala a přišlo období dlouhých zimních večerů 
lidé se sešli v nějaké chaloupce a třeba se drhlo peří, nebo nějaká podobná činnost a právě to byly ty chvíle, kdy si 
mohli vyprávět nejrůznější příběhy, které slyšeli od svých předků a tímto způsobem je předávali dále. Jistě si 
dovedete představit, že při tomto ústním podání docházelo k tomu, že si někdo něco přidal, nebo zveličil anebo pro 
změnu zase někdo ten příběh nevypověděl úplně přesně. 

 My si budeme povídat příběhy a pověsti, které se týkají tady našeho nejbližšího okolí, regionu i kraje, ale v našem 
povídání zabloudíme i do míst a časů hodně vzdálených. 

Jaké vy znáte z pohádek a pověstí nadpřirozené bytosti? Kolik všelijakých strašidel, bytostí, duchů se po světě 
pohybuje nikdo neví. Nadpřirozené bytosti, ať už jsou to víly, vodníci, skřítkové, různí hastrmani mají taky takové 
vlastnosti jako lidé. Někteří jsou hodní a pomáhají, a ti druzi jsou zase zlí a chtějí jenom škodit. 

Znáš nějakou pověst či legendu ty?…..zapátrej doma v knihovničce či u babiček a dědečků, zda ti někdo něco poví, 
nebo si přečteš. Když nic nenajdeš, nevadí, poslechni si pověst Persefona a Hades a nakresli ilustraci… 

Ilustrace může být i k tvé pověsti…a já p. učitelka budu hádat, o kterou pověst jde… 

Držím palečky v tomto složitém úkolu, který budete odevzdávat až po Velikonocích…. Držím palce a pověstem zdar… 

Když budeš chtít být ještě i detektiv, vezmi si svou oblíbenou pastelku a zakroužkuj všechny skupiny, co umíš 
z Českého jazyka … /nápověda bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně / 

 


