
Domácí úkoly na týden od 27.4. - 1. 5. 2020 

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

Krásný den vám všem přeji! 

Tento týden se budeme učit o maličko méně, protože máme v pátek svátek (to se nám to 

krásně rýmuje….. takže, první úkol: vymyslíme ještě pár dalších rýmů a napíšeme si je 

do logopedického sešitu - samozřejmě může napsat mamka nebo taťka - Janička 

Valešová je na to expert, viď Jani  - A když už budete mít otevřený logopedický 

sešit, tak si ho hezky prolistujte a zopakujte, co jsme cvičili ve škole!!! Hned mě napadá 

druhý úkol: ve slabikáři, pokud jste poctivě pracovali, máte cvičení na straně 82 - šedivá 

tužtička - vymýšleli jste, jak se říká malým věcem - malý míč je míček….. . Davídku 

Křížku, tohle ti ve škole moc šlo, tak doufám, že jsi stejně šikovný i doma. Podobně 

budete pracovat v logopedickém sešitě, ale k tomu budete ještě kreslit - supeeeer. Jak 

na to ?! …. 

velký strom                               malý stromeček  

Chci po vás 10 obrázků velkých, 10 malých. Můžete si sami vybrat nebo nakreslete toto: 

strom, dům, hrnek, auto, srdce, slunce, kytka, ruka, 

hruška, bota. Davídku Řího, moooc se těším na tvoje obrázky, protože krásně 

kreslíš. 

Český jazyk: 

 Slabikář - str. 83 - 84 - máme tam samé čtení … pozor … čteme nahlas a pomalu, 

abychom věděli, co čteme! Každý den jedno cvičení! Jiříku Gajzlere, slyšela jsem, 

že ti čtení jde moc pěkně! Chválím tě. 

 Písanka - pozor něco pro Míšu Mošpana, protože se doma hoooodně snaží a  

krásně píše, tento týden si trochu od psaní odpočineme!!! Huráááá!!! Stačí, když 

mi napíšete pouze stranu 10. 

 Sešit na psaní - tady bude také krátký úkol - opíšete všechna jména ze slabikáře ze 

str. 79 - červený otazník. 

 krásné webové stránky - http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/  

  



 Matematika 

 Hravá matematika - trochu mě mrzí, že si pro ofocené papíry dojely pouze 2 

maminky, ale věřím, že v pondělí dorazí i ostatní - Jiříku Hammrle, ta cvičení se ti 

budou mooooc líbit, protože tě počítání baví a skvěle ti to jde. 

Pokud nemůžete dorazit v pondělí nebo jiný den, jsem ochotna vám to poslat 

poštou (na vaše náklady), zavolejte a domluvíme se. 

 

 Prvouka 

 Hravá prvouka - na str.56 - 58 máte inspiraci o čem si doma povídat. 

Choďte hodně do přírody, protože je krásná. Pozorujte zvířátka. Přiletěly 

vlaštovky!!! Poslouchejte, jak švitoří, vrabčáci štěbetají a každé ráno vás určitě budí 

kos svým pískáním. Když se zastavíte pod rozkvetlým stromem, uslyšíte, jak včelky 

pilně pracují. Motýlci krásně tančí okolo kytiček. A mravenci, ti se ani nezastaví - 

staví si svá mraveniště a starají se o své larvičky, kukličky. 

 

Housenky moje, užívejte si krásných jarních dní. Rodiče milí, pracujte s dětmi, jak 

vám to možnosti dovolí. Rozmýšlejte o mém návrhu s možnou docházkou. Zatím je 

čas. Rozhodnutí je pouze na vás! Poslední verze je taková, že internátní děti by 

přijely jednou za týden (Janička, Míša, Davídek Ř.) - mají to přece jen daleko - a 

docházející (Jiřík G., Jiřík H., Davídek K.) by mohli chodit ostatní dny. Samozřejmě 

při dodržení veškerých hygienických pravidel. Nejasnosti ráda vysvětlím 

telefonicky - 602 974 150. 

Na všechny se moc těším. Přeji pevné zdraví. 

 

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

 

Vážení rodiče, nastává další pracovní týden. 

Obdrželi jste ode mě pracovní listy a ty by Vám měly vydržet ještě na tento 

týden. 

Musím Vás pochválit, jak se hezky snažíte, zejména se čtením a psaním. Vím, 

že to pro mnohé z Vás není jednoduché, ale prosím Vás pokračujte s dětmi dál, 

aby pro ně návrat do školy nebyl příliš těžký. Dohlížejte, prosím, na to, aby 

nespěchaly a měly správný úchop tužky. Mezi učením si mohou děti 

vybarvovat, vystřihovat, lepit, modelovat atd. – cokoliv Vás napadne, jak si čas 

zpříjemnit  



Český jazyk: 

  Slabikář – pokračujte i nadále v procvičování čtení str.76 – str. 83. 

(opakování písmenka S) 

Začali jste již s písmenkem S. Než začnete číst ve slabikáři, procvičte si s dětmi 

písmenko na pracovních listech.  

K procvičení písmenka S můžete i využít tento odkaz: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos1.htm 

 

 Psaní – Jiřík a Kevin 

Zatím odložte písanky s lodičkou a trénujte psaní předepsané ve vašich 

cvičných sešitech. Rodiče obdrželi pokyny, co s Vámi mají procvičovat. Rodiče 

Vám mohou do cvičných sešitů sami předepisovat písmenka, se kterými 

budete mít problémy. Sešit společně zkontrolujeme. Momentálně trénujte 

zejména psaní písmena A, O.  A využijte zadních stran slabikáře k opisům do 

vašich cvičných sešitů. 

Monička obdržela poštou také novou písanku „se slepičkou“ – postupně 

v písance pokračuje v pomalém a klidném tempu dále. 

 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“:  

Kevin a Jiřík (zelený sešit) - pokračují postupně dál  

Monička (modrý sešit) - pokračuje do postupně dál 

Před počítáním procvičujte s dětmi počítání na prstech (Kevin a Jiřík 0-7 a 

zpět 7-0, Monička 0-5 a zpět 5-0). Použijte k procvičení rovněž i pracovní listy 

na sčítání, odečítání, rozklady čísel, porovnávání čísel a doplňování čísel do 

číselné řady. Při výpočtech si děti počítají a ukazují na prstech. Mohou si 

například počítat i s pastelkami či jinými pomocnými předměty. 

Pro další procvičování z matematiky můžete použít i tyto odkazy a pracovat 

s dětmi na počítači: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos1.htm


Procvičujeme počítání do 5: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/procvic_poctydo5_1.htm 

Rozklad čísel 3, 4 a 5: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/rozklad_cisla3.htm 

Porovnávání čísel: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/porovnavame.htm 

 

Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete zavolat nebo psát. Děti moc 

pozdravujte, trpělivě vše zvládněte   a buďte zdraví! Hlavně se všichni 

opatrujte a dávejte na sebe pozor! 
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