
Domácí vzdělávání - 1.A / Mgr. Martínková, Vápeníková 

Týden 6.4. – 8. 4. 2020 a 14. dubna – 17. dubna 2020 

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

Ř.) 

Rodiče a žáčci moji, opět vás vítám na těchto stránkách. Strašně se mi po vás 

stýská a těším se, až se zase uvidíme. Tentokrát vám posílám úkoly na 14dní. 

Ale nemusíte se hrozit, ani ničeho bát, protože se blíží Velikonoce a s ním i 

velikonoční prázdniny. Ty se musí dodržet - takže ve čtvrtek  9.4., 

v pátek 10.4.  a v pondělí 13.4. se neučíme! 

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

Český jazyk: 

 Slabikář - str. 77 - 79 - Máme nové písmenko! Je to písmenko naší 

babičky, tak se jí nezapomeňte pochlubit. Je jí děsně podobné. Hned si 

můžete babičku nakreslit.  

 
S novým písmenkem pracujeme stejně jako s písmenem H - hledáme 

v textu, určuje pozici písmene ve slově, hledáme slova na dané písmeno - 

viz.  pracovní list, který jste si vyzvedli s ostatními sešity. Pracujeme 

s tabulkou - hledáme slova a čteme nahlas, vybarvujeme slova stejnou 

pastelkou. Pracujeme i s logopedickým sešitem. 



 Písanka - všichni už máte dopsanou písanku - to jste moc šikovní! - 

proto jste dostali novou. Ale než začneme psát písmenko B b, musíme 

natrénovat ještě H h, ale to bude pro vás hračka. Dejte pozor, abyste se 

mi nezamotali u velkého H. Takže úkoly pro vás - nová písanka str. 1- 

5(max - nová písmena zkoušejte psát i do sešitu na psaní) 

 Sešit na psaní - pracujte se slabikářem- str. 78 - zkuste z tabulky opsat 

pár slov (slova v psacím tvaru). 

 

 Matematika 

 Hravá matematika - a znovu velká pochvala - opět jste dokončili 

sešity. Máte nové a vaším úkolem je pouze str.1 a dvě cvičení ze strany 

2. Ostatní cvičení mi nedělejte, protože to se chci s vámi učit já! Opakujte 

všechno, co jsme se naučili - sčítejte a odečítejte od 0 - 10 a od 10 - 20, 

rozkládejte čísla, kreslete číselné osy a zapisujte čísla, která vám 

tatínkové budou diktovat, kreslete tolik obrázků, co vám řeknou 

maminky. 

 Prvouka 

 Hravá prvouka - str. 46 - 49. Nezapomeňte jít na procházku a pozorujte 

krásnou jarní přírodu - zkuste mi nějakou kytičku vyfotit a poslat mi ji. 

Děkuji. 

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

Mějte se krásně, užijte si Velikonoce - chlapci určitě upletou pomlázku a 

děvčata namalují vajíčko!!!. Pa papa pa. 

 

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

Vážení rodiče, nastává další pracovní týden a nic se bohužel neobrátilo 

k lepšímu. 

Obdrželi jste ode mne minulý týden pracovní listy pro děti cca na 14 dní. 

(mamince Jiříka a Kevina jsem je osobně předala, mamince Moničky odeslala 

poštou). Měly by Vám vystačit i se zadanými úkoly v pracovních sešitech do 

Velikonoc. 



I nadále s dětmi pracujte důsledně v jejich tempu s pravidelnými přestávkami. 

Učivo si rozložte do kratších časových úseků. Dohlížejte, prosím, na to, aby 

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

vybarvovat, vystřihovat, lepit, modelovat atd.  

Český jazyk: 

  Slabikář – pokračujte i nadále v procvičování čtení str.71 – str. 75. 

Vyprávějte si s dětmi o obrázcích ve slabikáři. Při čtení si dítě ukazuje prstem 

na řádce. Pokuste se číst s dětmi každý den alespoň půl hodiny.  

Pracujte zároveň i s obdrženými pracovními listy (karty s obrázkovým čtením 

(neustále opakujte), cvičení na skládání slov z písmenek.  

 Psaní – Kevin a Jiřík obdrželi nové písanky „s lodičkou“ – pracují dle 

předepsaného postupu. (do str. 1/ 83)  

 Monička obdržela poštou také novou písanku „se slepičkou“ – pracuje dle 

předepsaného postupu do str. 1/59. 

Využijte předepsaných sešitů na psaní a cvičných listů-hledání slabik ve 

slovech.  Při psaní seďte u dětí, dohlížejte na správný sklon písma, ať hlavně 

nespěchají. Neškrtejte a negumujte v písance a v sešitu. Když se něco 

nepodaří, nic se neděje. Pokračujte dál, dokud se dané písmenko nebo slabiku 

nenaučí psát. 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“:  

Kevin a Jiřík (zelený sešit) pokračují do str.36 

Monička (modrý sešit) pokračuje do str.55 

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. 

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

Martínkové  



Milé maminky, ráda bych se s Vámi před Velikonocemi setkala a předala Vám 

další materiály. Budeme začínat s novým písmenkem J, a proto bych dětem 

ráda připravila nové karty na čtení doplněné o obrázky. Chtěla bych jim dále 

předepsat i cvičné sešity na psaní. Zavolám Vám a domluvíme se na termínu. 

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

pozdravujte, a hlavně se všichni opatrujte a dávejte na sebe pozor! 

 

 


