
Domácí úkoly na týden od 8. 6.  - 12. 6. 2020 

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

Dobrý den, 

to nám to krásně utíká. Vy jste skvělí a krásně to všechno zvládáte! Počasí nám také přeje, 

tak koukejte chodit ven a neseďte doma. A teď mě napadl úkol pro vás. Nakreslete mi 

hřiště, na které si chodíte hrát, ať vím, jak to u vás vypadá. 

 

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 99 - 101 - pozor nové písmenko, výslovnost není těžká. Spousta 

z vás hlásku umí a někdo má dokonce i v logopedickém sešitě. Metodický postup u 

nového písmenka už znáte: 

 průpravná cvičení -  

1. nádech nosem, prudký výdech ústy - foukáme do papírové kuličky 

2. nádech nosem a prodlouženě vydechujeme ústy 

3. pomocí brčka foukáme do sklenice vody 

4. foukáme do bublifuku 

5. předsunujeme dolní čelist vpřed a vzad. Pohyb je malého rozsahu. Pohyb 

ukončíme spojením rtů 

6. horní zuby se nám lehce dotýkají dolního rtu (zajíček) 

7. dolní čelist zatáhneme mírně vzad, horní zuby se lehce dotýkají spodního 

rtu, nádech nosem a při výdechu vytvoříme zvuk fíííí 

 kreslíme obrázky začínající na písmeno F - třeba - Fík, fén, film, farma, 

fotoaparát, fialka, flétna, fazole…. 

 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. 17 - 19, pozor na kličku 

 https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/ , zde najdete správný postup 

psaní písmen 

 Sešit na psaní - procvičujte písmena, která vám nejdou 

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

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/
http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html


Matematika 

 Hravá matematika - v tomto pracovním sešitě ještě stále nepracujeme. Vezměte si 

školní sešit vašich dětí a předepište jim příklady. Zaměřte se na rozklad čísel. Ti co 

chodí do školy, opakujte co jsme probrali. 

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

1rocnik.html 

Prvouka 

 Hravá prvouka - na str. 70 - 71. - tyto úkoly hravě zvládnete. Pracujte podle zadání 

v pracovní učebnici. 

Mějte se fanfárově. Užívejte sluníčka. Buďte zdraví! A nezapomínejte se učit!!! 

 

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 obdržíte další pracovní materiály na 

tento týden.  

 

Český jazyk: 

Začínáme s novým písmenkem J. 

Rozhlédněte se kolem sebe a zkuste najít nějaký předmět, co začíná na 

písmenko J. Máte i spolužačku ve třídě a její jméno také začíná na písmenko J. 

Víte, kdo to je? 

Vezměte si kousek modelíny a písmenko J si zkuste vymodelovat. Potom si 

nasypejte s maminkou na talíř trochu mouky a prstíkem si v mouce písmenko 

J zkuste napsat.  Připomíná hůl, že ano.  

Na cvičných listech budete hledat obrázky, které začínají na J a vybarvíte je. 

Na dalším listě máte obrázkové čtení opět na nácvik čtení s písmenkem J. Ten 

si čtěte, až se s písmenkem dostatečně seznámíte a naučíte se číst slabiky. 

 

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


 Slabikář-čtení 

Na str. 84 začíná naše nové písmenko J. Povídejte si s maminkou, co vidíte na 

obrázku. Pojmenujte jednotlivé obrázky a zkuste najít obrázky, které na 

písmenko J začínají. Jednotlivé obrázky si vytleskejte. Na str. 124 si procvičte 

slabiky na písmeno J. Slabiky s obrázkovým doplněním máte již i u sebe na 

cvičné kartě. 

Obrázkové čtení s písmenkem J najdete na str. 85 a str.86. 

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

Písmenko J si můžete procvičit i zde: 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoj2.htm 

 Psaní – Jiřík a Kevin 

Kluci, v písance s lodičkou začněte trénovat i psaní písmenka j. Je to hodně 

podobné písmenku i. Jen pozor na smyčku pod linkou, ale i tu byste už měli 

zvládnout. Na str. 1/88 a 1/89 si písmenko nejprve obtáhněte a potom jej 

sami napište. Trénujte si i písmenko j do Vašeho cvičného sešitu. 

 

Moničko – pokračuj ve své zelené písance se slepičkou. Ty zatím s psaním 

písmenka J nezačínej. Trénuj si do cvičného sešitu psaní písmenek 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 

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  

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoj2.htm


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/ 

 

Tento týden se zaměřte na nové písmenko a neustále jej procvičujte, ať si ho 

zapamatujete. Budu Vám volat, abychom si řekli, jak dále postupujete a co se 

Vám daří a co méně. Stále ještě nejsou prázdniny, tak nepolevujte  ! Ať se 

Vám všem daří! 

 

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

