
Domácí úkoly na týden od 18. 5. - 22. 5. 2020 

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

Ahoooj dětičky, dobrý den rodiče, 

konečně je to tady - škola se otevírá a já se na vás moooc těším. Doufám, že dorazíte 

všichni, máme spoustu práce, tak ať to všechno zvládneme. 

Posílám poslední úkoly…. pokud někdo nepřijde do školy, bude mít úkoly na těchto 

stránkách. 

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 90 - je to jednoduché a je toho málo, proto můžete opakovat to, co 

jste už přečetli. Nové písmeno probereme společně. 

 Písanka - do ní tentokrát psát nebudete. 

 Sešit na psaní - vezmete si slabikář - str.89 cvičení s šedou tužkou. Doplněné věty 

přepíšete - postupně! Každý den jednu. 

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

Matematika 

 Hravá matematika - v tomto pracovním sešitě nepracujeme. Pracujte 

s pracovními listy, kdekoliv, podle možností a schopností. Tempo a množství úkolů 

nechám na vás. To, co jsem vám připravila, by vám mělo stačit do konce května.  

Prvouka 

 Hravá prvouka - na str. 63 - 65. Máte tam kartičky na rozstříhání, tak se snažte 

stříhat pěkně rovně! 

Tento týden odpočívejte, protože budete potřebovat hodně sil, abyste toho co nejvíce 

zvládli. 

Opatrujte se! Mějte krásné dny!! Těším se na vás!!! 

 

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

Vážení rodiče, milé děti, máme tu úkoly na poslední týden, než se s některými z Vás 

uvidím . 

Maminky ode mě obdržely opět pracovní listy s předepsanými písmeny y, v a t a pracovní 

listy na matematiku a čtení. 

Snažte se v týdnu denně udělat část úkolů z matematiky a část úkolů z českého jazyka. 

Prázdniny jsou sice za dveřmi, ale zatím nepolevujte a procvičujte psaní, čtení a počítání. 

Děťátka budete si chtít jít do krámu něco dobrého koupit a budete si umět spočítat 



peníze, to bude potom na vás maminka právem pyšná Mezi úkoly nezapomínejte na 

hry, zejména venku, když už máme tak hezké počasí a čerpejte energii ze sluníčka  

Český jazyk: 

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

písmenka S) – obrázkový cvičný list se slabikami mohou mít děti u sebe u čtení 

jako pomoc. 

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

na ostatních pracovních listech. Opakujte ale čtení i z předchozích stran a z cvičných 

karet. 

K procvičení písmenka S můžete i využít tento odkaz: 

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

 Psaní – Jiřík a Kevin 

Kluci, protože jste už začali s písmenkem v, tak si zkusíte psát podobné písmenko, a to y. 

V písance s lodičkou ho najdete na str. 1/80-1/83 Písmenko je hodně podobné, pozor na 

smyčku pod linkou. Při psaní nepospíchejte! 

Na straně 1/84 přepište tiskací písmo na psací a opište slova na spodních řádcích. 

Ve slabikáři naše čtení na str. 100-104 najdete opisy, které děti budou postupně 

přepisovat do svých pracovních sešitů. V pracovních sešitech nezapomínejte na 

podložku! 

Monička obdržela poštou také novou písanku „se slepičkou“.  Moni, prý se ti nechce moc 

do úkolů. Zaber a pracuj, ať doženeš kluky. Když chceš, jsi šikovná holka. V písance 

pokračuj do stránky 1/72. 

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. 

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


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

počítači: 

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 

procvičujeme počítání do 6: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/1opakovani_1.htm 

číslo 7, číselná řada, porovnávání a rozklad: 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do7.htm 

Se všemi z vás jsem ve spojení. Pokud budete cokoliv potřebovat, tak mě kontaktujte. 

Buďte trpěliví, už se snad brzy dočkáme lepších zítřků I když jsme teď všichni museli 

zůstat v izolaci, tak k něčemu to dobré přeci jen bylo. Uvědomili jsme si, co je 

nejdůležitější, a to je rodina a držet všichni pohromadě  
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