
Domácí vzdělávání – 1.A / Mgr. Iva Martínková 

 23.3. - 27.3. 2020 

1.A.  -Martínková Iva (Jiřík G., Janička V., Míša M., Jiřík H., David K., David Ř.) 

Milí rodiče, 

nastal nový pracovní týden a pro nás i vás se nic nezměnilo, bohužel. Doufám, že doma 

s dětmi pracujete, jak jen to jde. Opět vám pošlu domácí úkoly na tento týden. Pokud jste 

ještě nestihli ty minulé, nic se neděje. Pracujte dle svých možností a schopností.  

Za chvíli budete dopisovat písanku, později pracovní sešit z matematiky…. navrhuji 

setkání, kdy by bylo možné si sešity vyzvednout. Optimální jsou dopolední hodiny, ale 

samozřejmě je možné se domluvit i odpoledne.  

První termíny:  středa -  25.3. - 8:00 - 13:00 

                              pondělí - 30. 3. - 8:00 - 13:00 

Kontakt na mě: Iva Martínková - 602 974 150 nebo ivamartinek@seznam.cz 

 

Český jazyk: 

 Slabikář - str. 72 - 73 - pozor máme tu nové písmeno.  

1. Provedeme dechová cvičení - nádech nosem - výdech ústy -  dýcháme si do dlaně 

háááá, smějeme se ha, ha, ha…hi, hi, hi…pes štěká haf, haf 

2. Nakreslíme si obrázky, které začínají na písmeno H - např.: hruška, houba, 

hříbek, hodiny, had, husa, housle, hokejista, houska, … 

3. Ve slabikáři na str. 72 (celé)vyhledáme písmeno H, h - označíme barevně  

4. Čteme - str. 72 - 73 - slabiky, hrajeme si s tabulkou - pozor na psací tvar - 

můžeme obtáhnout (písmeno je podobné písmenu k) 

 Písanka - pokračujte do konce - pokud se psaní nedaří, zkoušejte do sešitu na 

psaní.  

 Sešit na psaní - zde můžete předepisovat tiskací tvary slov a vaše děti je budou 

přepisovat do psacího tvaru. Je možné psát i krátké diktáty - písmen, slabik či 

krátkých slov - jednoslabičných - oko, sůl, kos, los….. 

                              dvojslabičných - máma, mele, sele…. - diktuji pomalu a po slabikách 

Matematika 

 Hravá matematika - str. 29 - 31 - pracujte hodně s názorem - počítejte na prstech 

(zde dodržujte posloupnost prstů - od palce po malíček a zpět), počítejte 

s předměty - pastelkami, kostkami….nebo  na počítadle. Jednotlivé příklady můžete 

i zakreslovat - puntíky, čárky… . 



 Početník - zde už nepracujte. 

Prvouka 

 sešity máte ve škole, ale nic se neděje - povídejte si s dětmi o správném chování 

v divadle - co se má - nemá - slušné chování, jak to v divadle chodí, jak chodíme do 

divadla oblečení, pojmenujte, s čím se v divadle setkáme - opona, hlediště, diváci, 

herci …. . Jaký je rozdíl mezi kinem a divadlem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.A - Blanka Vápeníková (Jiřík J., Kevin O., Monika C.) - tel.: 603404165 

 

Pracujte prosím s dětmi i nadále v jejich tempu, nepřetěžujte je.  Zadávám zde další 

úkoly pro tento týden 23.3  - 27.3. 

 

Český jazyk:  

 

 Slabikář - procvičujte nadále čtení na str. 62- str. 70 

Před čtením si procvičte vždy slabiky z cvičné karty po písmenkách m, l, v a t.  

Prstem si pojedou po řádku, ukazují slabiky, nepospíchají a pravidelně u čtení 

dýchají. Povídejte si s dětmi o obrázcích ve slabikáři.  Ať se sami pokusí vyprávět 

příběhy, které vidí na obrázku. Trénujte s dětmi i slova začínající na písmenka  m, l, 

v a t. 

 Písanka -  

Monika C. /zelená písanka s motýlkem/ -str. 1/45 - str.1/48 (písanku dopište do 

konce) 

Jiřík J., Kevin O./zelená písanka se slepičkou/ - str.1/73 - str.1/77 

Procvičujte se dětmi grafomotoriku (malování, vybarvování omalovánek atd.) 

 

Pro děti mám zde předepsané cvičné sešity na český jazyk. Můžete si je zde 

vyzvednout v níže uvedených termínech (předem vždy zavolejte prosím na tel.číslo 

603 404 165). 

 

                                středa -  25.3. - 8:00 - 13:00 

                               pondělí - 30. 3. - 8:00 - 13:00 

Matematika: 

Procvičujte s dětmi počítání na prstech (Monika 0-5 a 5-0, Jiřík a Kevin 0-7 a 7-0). Měli by 

poznat počet prstů. Trénujte psaní číslic (Monika -1-5, Jiřík a Kevin1-7). Trénujte 



doplňování čísel do číselné řady a rozklad čísel. Procvičujte příklady na sčítání a odčítání  

(vzor naleznete v cvičném sešitě). 

Monika -pracovní sešit  Je nás pět (modrý) -str.39-str.42 

Jiřík a Kevin - pracovní sešit Je nás pět (zelený) - str.19- str.22 

Prvouka: 

sešity máte ve škole, ale nic se neděje - povídejte si s dětmi o správném chování v divadle 

- co se má - nemá - slušné chování, jak to v divadle chodí, jak chodíme do divadla 

oblečení, pojmenujte, s čím se v divadle setkáme - opona, hlediště, diváci, herci …. . Jaký je 

rozdíl mezi kinem a divadlem. 

Všechny Vás moc zdravíme a přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví a mnoho 

trpělivosti při plnění úkolů. 

 

 

 

 

 

 -  


