
Domácí vzdělávání - 1.A / Mgr. Martínková 

Týden 30. 3. – 3. 4. 2020: 

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

Krásný den moji milí, 

tak jsme v dalším týdnu. Tento týden budete dopisovat pracovní sešity. Bylo by dobré si 

zajet do Měcholup pro nové. V práci jsem každé pondělí od 8 - 12hod., ale po dohodě tam 

dorazím kdykoliv. Mohu předat i v Žatci, pokud mi dáte v pondělí do 13hod. vědět. 

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

Český jazyk: 

 Slabikář - str. 74 - 76 -Perníkovou chaloupku máte i v logopedii (tu máte u mě). 

Pracujte dle zadání. Pozor na čtení s obrázky - slovo musí být vždy ve správném 

tvaru, proto větu dětem přečtěte vy, ať to lépe slyší a správně doplní.  Pak tam 

máte přepis - samozřejmě píšete do slabikáře - ten vám stejně zůstává. 

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

psaní.  

 Sešit na psaní - pracujte se slabikářem- str. 74 - barevná pastelka - slova opište, 

str. 75 - červený otazník - opiš VŠECHNA slova, str.76 - barevná pastelka - přepiš 

vybarvená slova 

Matematika 

 Hravá matematika - str. 32 - 34 + 37- se slovními úlohami dětem pomozte, hlavně 

je přečíst, aby věděli, jak mají počítat - vycházejte z prvotních informací, čísla 

postupně zapisujte na papír, aby to děti viděli a mohli správně určit postup - zda 

budou sčítat nebo odčítat. 

 Kdo si dorazil nebo dorazí pro sešity, dostane ofocený papír s rozklady. Ostatní 

mohou vymýšlet doma - rozkládáme čísla v první desítce, ve druhé rozkládáme na 

jednotky + desítky (např.15 - na 10 a 5) nebo dočítáme jednotky (např. 16 - na 

12a4). Nikdy nepočítáme s přechodem přes desítku (např.13 - na 8 a 5)! 

Prvouka 

 Hravá prvouka - str. 44 - 45 (kdo má sešity ve škole, dodělá, až je bude mít). 

Takto předložené učivo není příliš zábavné. Věřím, že si poradíte, jak to dětem zpříjemnit 

a zpestřit. Prokládejte cvičeními, kterých je spousty na internetu.  

Dejte dětem papír, nůžky, lepidlo a určitě vám něco skvělého vyrobí. Když jim věnujete 

starý katalog, to teprve uvidíte….. . 



Buďte trpěliví, brzy bude líp. Pozdravujte dětičky, hodně mi chybí a už se na ně mooooc 

těším. 

Pokud budete potřebovat radu, nějak pomoci, určitě se ozvěte! 

Mějte krásné dny jak jen to půjde! IM 

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

Blanka Vápeníková tel.: 603 404 165 – Kevin O., Jiřík J., Monička C. 

Pokuste se s dětmi pracovat důsledně v pomalejším tempu s pravidelnými přestávkami. Každý 
den se snažte vypracovat část zadaných úkolů, aby děti ze školního tempa nevypadly. 
Dohlížejte, prosím, na to, aby nespěchaly a měly správný úchop tužky. 

Český jazyk: 

 Slabikář – pokračujte i nadále v procvičování čtení str.71 – str. 75. Ať dítě vypráví o 
obrázcích ve slabikáři. Při čtení si ukazuje prstem na řádce. Pokuste se číst s dětmi 
každý den alespoň půl hodiny. 

 Psaní – Kevin a Jiřík obdrželi nové písanky „s lodičkou“ – pracují dle předepsaného 
postupu. (str. 1/74 – str.1/79) 

Monička obdržela poštou také novou písanku „se slepičkou“ – pracuje dle předepsaného 
postupu na str. 1/49–1/56 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“: 

Kevin a Jiřík (zelený sešit) pokračují do str.27 
Monička (modrý sešit) pokračuje do str.47 

 Prvouka: stejně jako první skupina pod vedení paní učitelky Mgr. Ivy Martínkové 

Rodičům jsem předala další materiály k podpoře výuky českého jazyka a matematiky (karty s 
obrázkovým čtením, cvičení na skládání slov z písmenek, předepsané písanky, cvičné listy-
hledání slabik ve slovech. Dále obdrželi příklady z matematiky (sčítání a odečítání a 
porovnávání čísel, rozklady čísel, doplňování číselných řad) a listy na podporu grafomotoriky – 
vybarvování, tvary atd.) a desky s písmenky. 

Pokud se budete chtít sejít, zavolejte mi, prosím, předem na výše uvedené číslo a můžeme se 
domluvit na konzultaci či předání výukových materiálů. 

Ve škole se můžeme sejít: 
pondělí 8 hod. – 13. hod 
středa 8 hod. – 13. hod. 
Na telefonu jsem Vám k dispozici stále. 


