
25. 5. - 29. 5. 2020 

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

Dobrý den, 

posílám úkoly na další týden. Některým už s úkoly pomohu ve škole….na to se moooc 

těším, ostatní budou pokračovat v plnění úkolů s rodiči. Nebojte i vám vše zkontroluji na 

konci roku, až si přijdete pro vysvědčení. 

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 91 - 94 - pozor nové písmenko a na výslovnost hodně těžké. Pokud 

vám nejde vyslovit, nevadí, netlačte na jazýček, vyslovujte tak, jak vám to jde. 

Metodický postup u nového písmenka už znáte : 

 průpravná cvičení -  

1.střídavě plynule roztahujeme ústa a posléze špulíme = široký úsměv bez 

zoubků - posíláme pusu 

2.pusinka je otevřená, špička jazyka směřuje za horní zoubky. Špičkou jazyka 

pohybujeme v malém rozsahu - kousek dozadu a zpět - zrychlíme a pohyb 

opakujeme 5x 

3.jazyk co nejvíce vyplázneme rovně vpřed a vtáhneme zpět do úst - jako když 

jste dostávali na jazyk bonbón 

4.zkusíme koníka, jak mu klapou podkovy 

5.jestli máte doma brčko, tak si ho vezměte, nastříhejte si čtverečky z papíru a 

brčkem je přenášejte z hromádky na hromádku 

 kreslíme obrázky začínající na písmeno Ř - třeba - řetěz, ředkvička, řepa, 

řídítka, řidič…. 

 písmeno hledáme ve slabikáři a barevně ho zakroužkujeme - pozor na psací a 

tiskací tvar, na malé a velké 

 pokud máte modelínu, vymodelujte ho nebo postavte z kostiček, můžete 

použít i papírové kostičky ( které jste přenášeli brčkem) a vyskládat ho… 

 pracujte ve slabikáři podle zadání 

 Písanka - str. 13 - 14 

 Sešit na psaní - vezmete si slabikář - str.92 cvičení s pusinkou a z tabulky opište 

nebo přepište 10 - 15 slov 

 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. 66 - 67. - je to opakování, to vám půjde hravě. 

 

Mějte krásné dny! Těším se na vás! 

 

 

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

 

Vážení rodiče, 25.5. se otvírá škola a některé děti nastoupí. Jiříku pro Tebe má 

paní učitelka již připravené pracovní listy a Kevine a Moničko, vy i nadále 

budete pokračovat doma s maminkou v úkolech. Vím, že se se Vám kolikrát do 

učení nechce, ale ještě nejsou prázdniny, tak se prosím snažte, ať pro Vás není 

začátek druhé třídy hodně náročný. 

Český jazyk: 

  Slabikář – naposledy jste trénovali čtení na str.76–83.  Vraťte se i na 

stránky předchozí a opakujte čtení i zde: str.71-75. Zatím nezačínejte s novým 

písmenkem J. A trénujte nadále obrázkové čtení z karet, které jsem Vám 

poskytla (někomu zaslala poštou). Trénujte i spojování slabik (hledání 

stejných slabik). Pracovní listy byste měli mít už u sebe. 

K procvičení písmenka S můžete i využít tento odkaz: 

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

K procvičení písmene T můžete zvolit tento odkaz: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot1.htm 

Písmenko L můžete cvičit zde: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol1.htm 

 

 Psaní – Jiřík a Kevin 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot1.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol1.htm


Kluci, v písance s lodičkou dopište stranu 1/84 (najdete zde přepis tiskacích 

písmenek na psací – to už umíte). Na straně 1/85 domalujte lístky, tím si 

připravíte ručičku na psaní písmenka S. Některé lístečky si vybarvěte, ať máte 

písanku veselejší  Jakmile natrénujete lístečky, posuňte se o stránku dále na 

1/86 a zkuste si napsat písmenko s.  

Moničko – ty si prý v písance se slepičkou ještě ani nezačala☹Prosím začni 

psát, kde si skončila a trénuj písmenka. Opakuj si psaní písmenka m, slabik mi, 

me, ma, mo, mu. Opakuj v písance písmenko l. Tuto písanku už bys měla 

pomalu dokončovat. Pokud nezačneš, budeš v září hodně pozadu! 

Na cvičných kartách najdete už předepsaná písmena, slabiky a slova a 

písmenko s už zde máte také zařazeno. 

Ofotila jsem Vám i ze zadní strany slabikáře stánky na opisy slov, která už 

znáte a ty prosím přepište do cvičných sešitů. 

 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“:  

Kevin a Jiřík (zelený sešit) - pokračují postupně dál  

Monička (modrý sešit) - pokračuje do postupně dál 

V pracovních listech, které jste obdrželi najdete procvičování příkladů na 

sčítání a odčítání a příklady na rozklady čísel. (kluci do 7, Monička do 5).  

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 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/procvic_poctydo5_1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/rozklad_cisla3.htm
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 

 

A můžete si s dětmi zkusit i například tento odkaz na večerníčkové pexeso a 

pobavit se spolu  

http://www.pexeso.net/online-

hra?lang=cs&code=00DDA&size=64&p1name=Knihomol 

 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do7.htm
http://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=00DDA&size=64&p1name=Knihomol
http://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=00DDA&size=64&p1name=Knihomol

