
Domácí úkoly na týden od 25. 5. - 29. 5. 2020 

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

Dobrý den, 

máme tu další týden. Ti, co chodí do školy, to mají o trochu jednodušší, protože spoustu 

učení zvládneme ve škole. Každopádně, úkoly jsou pro všechny stejné - co nezvládneme 

ve škole, doděláte podle tohoto zadání doma.  

Ale pozor!!!! V pondělí máte všichni svátek, protože je Den dětí!!! Milé dětičky užijte si 

tento svátek co nejlépe! Věřím, že vám rodiče udělají malé překvapení - třeba dostanete 

zmrzlinový pohár nebo si zahrajete na vodní válku s vodními bombami, pojedete na 

výlet, dostanete malý dáreček nebo půjdete do kina nebo do cukrárny na dort či 

zmrzlinový pohár…..  

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 95 - 98 - pozor nové písmenko, tentokrát není výslovnost tak těžká. 

Dokonce bych řekla, že je tak jednoduchá, až je k smíchu - CHA CHA CHA. 

Metodický postup u nového písmenka už znáte: 

 průpravná cvičení -  

1. nádech nosem, otevřeme ústa a do dlaně prudce vydechujeme vzduch 

2. ústa jsou otevřená, jazyk je na spodině ústní, špička jazyka se dotýká, volně,               

za dolními zuby, prudce vydechujeme vzduch do dlaně - jako pejsek 

3. střídavě zavíráme a otvíráme lehce rty, vydechovaný proud vychází z úst 

4. ústa jsou pootevřená, jazyk v dutině ústní, plochou jazyka se dotýkáme 

patra a uvolníme, cvik provádíme pouze pohybem jazyka, pomalu v 

rytmickém opakování 

5. ústa jsou mírně otevřená, plochý hrot jazyka vysunujeme mezi rty a zpět do 

dutiny ústní. 

6. něco je nám k smíchu - cha cha cha, chi chi chi, cho cho cho 

 kreslíme obrázky začínající na písmeno CH - třeba - chobotnice, chameleon, 

chata, chleba, chmíří z pampelišky, …. 

 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 a vyskládat ho z nich… 

 pracujte ve slabikáři podle zadání 

 Písanka - str. 15 - 16 



 Sešit na psaní - vezmete si slabikář - str.96 cvičení s barevnou pastelkou a 

z tabulky opište nebo přepište všechna slova 

 krásné webové stránky - http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html 

Matematika 

 Hravá matematika - v tomto pracovním sešitě nepracujeme. Tento týden byste 

měli být na konci pracovních listů, které jsem vám okopírovala. V tomto týdnu je to 

na vás, milí rodiče. Vezměte si školní sešit vašich dětí a předepište jim úkoly. 

Zaměřte se na rozklad čísel - např. číslo 4 rozdělím na 1 a ….. jde o to napsat dětem 

příklady na rozklad s tím, že tam napíšete nabídku číslo 1 a ten zbytek děti doplní - 

jde o přípravu na přechod přes desítku - např. : 5 rozdělím na 1 a …..(4)…..  

 krásné webové stránky - http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-

1rocnik.html 

Prvouka 

 Hravá prvouka - na str. 68- 69. - i toto jsme se učili na začátku školního roku, 

takže se pokuste rozpomenout, rodiče vám s tím určitě pomohou. 

 

Ti co nechodí do školy, tak se mějte krásně, buďte zdraví a pilně se učte. Na ostatní se 

těším ve škole!!! 

 

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

 

Z naší skupiny již začal chodit do školy Jiřík J. Paní učitelka má pro něj 

připravené materiály. Kevin a Monička nadále zůstávají doma, tak pro ně 

platí dále příprava podle pokynů. Poštou jste obdrželi další pracovní 

materiály na tento týden. Budete hlavně opakovat, nebudete ještě začínat 

s novým písmenkem. 

Český jazyk: 

 Čtení- Opakujte čtení na pracovních listech (obrázkové čtení, viz příloha). 

Na dalším listě pojmenujte obrázky a spojte obrázek se slabikou, na kterou 

začíná. Opakujte si čtení slabik po písmenku m, l, v, t, s (máte k dispozici 

kartu s obrázky ke každému písmenu). Z písmenek skládejte slova dle 

předlohy. 

http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html


K procvičování můžete použít i internet a využít například tyto odkazy. 

Písmenko T si můžete zopakovat zde: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot3.htm 

Písmenko S si můžete procvičit zde: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos3.htm 

A písmenko L můžete natrénovat zde: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol3.htm 

 Psaní – Jiřík a Kevin 

Kluci, v písance s lodičkou pokračujte do stránky 1/87.  

Kevine, na předepsaných cvičných listech trénuj psaní velkých a malých 

písmen. (A, a, O, o, M, m, V, v), dále opakuj psaní písmen t, s a y.  Opisuj i 

předepsaná slova. Když se ti některé písmenko nebo slovo nepovede, nevadí, 

ale neškrtej ani negumuj. To, co ti nepůjde si natrénuj do cvičného sešitu. 

Píšeš hezky, když nespěcháš a soustředíš se, tak na to pořád pamatuj a snaž 

se  A nezapomeň na podložku! 

Moničko – doufám, že si už začala pomalu s písankou se slepičkou a snažíš se 

dohnat psaní. Na cvičném listě i Ty máš předepsaná písmenka k opakování, a 

to a, o, m a l. Nezapomínej na podložku v písance, piš pomalu a nikam 

nespěchej.  

 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“:  

Kevin a Jiřík (zelený sešit) - pokračují postupně dál  

Monička (modrý sešit) - pokračuje do postupně dál 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot2.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenot3.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos2.htm
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos3.htm
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http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenol3.htm


V pracovních listech nejdete opět příklady na sčítání a odčítání a rozklady 

čísel. Moni, ty si opakuj i na listech psaní číslic 1-5. 

Matematiku si můžete zpestřit a procvičit i zde, pokud se dětem příklad 

povede, rovnou je to i pochválí  

Sčítání a odčítání (s obrázky): 

http://www.naucsepocitat.cz/small/ 

Rozklady čísel: 

http://www.naucsepocitat.cz/decomp/ 

Čísla na tečky: 

http://www.naucsepocitat.cz/numbertodice/ 

 

Choďte i na procházky, hrajte si, nepolevujte. Prázdniny jsou sice za dveřmi, 

ale ještě je potřeba chvilku vydržet. Pokud budete cokoliv potřebovat, volejte 

nebo pište  
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