
Domácí vzdělávání 20. 4. - 24. 4. 2020 / 1. A (2. skupina) 

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

Monička C. 

 

Vážení rodiče, nastává další pracovní týden. Doufám, že jste si 

užili Velikonoce a odpočívali, i když v těchto bojových 

podmínkách . 

Obdrželi jste ode mě pracovní listy na dalších 14 dní (předáno 

rodičům Jiříka a Kevina). Rodiče Moničky se mi nepodařilo 

kontaktovat, veškeré materiály budou umístěny na našich 

stránkách.  

I nadále s dětmi pracujte důsledně v jejich tempu s 

pravidelnými přestávkami. Učivo stále opakujte, zejména 

čtení! 

Český jazyk: 

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

str. 83. 

Začínáme s novým písmenkem S. Než začnete číst ve slabikáři, 

procvičte si s dětmi písmenko na pracovních listech (viz 

přílohy – trénujte výslovnost písmena s-syčí had 

ssssssssssssssss, slabiky a obrázkové čtení). Zkuste s dětmi 

najít slova na písmenko S.  

 Psaní – Jiřík a Kevin 

Zatím odložte písanky s lodičkou a trénujte psaní předepsané 

ve vašich cvičných sešitech. Rodiče obdrželi pokyny, co 

s dětmi procvičovat. Mohou sami do cvičných sešitů dětem 



předepsat písmenko nebo slabiku, se kterou budou mít děti 

problém. Momentálně trénujte zejména psaní písmena A a O.   

Monička obdržela poštou také novou písanku „se slepičkou“ 

– postupně v písance pokračuje v pomalém a klidném tempu. 

 

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. 

 Prvouka: stejně jako první skupina pod vedení paní učitelky 

Mgr. Ivy Martínkové  

Pokud budete cokoliv potřebovat, můžete zavolat nebo psát i 

Vy. Děti moc pozdravujte, a hlavně se všichni opatrujte a 

dávejte na sebe pozor! 

 

 

  


