
Domácí úkoly na týden od 4. 5. - 8. 5. 2020 a od 11. 5. - 15. 5. 2020 

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

Po týdnu se zase hlásím…. Krásný den všem! 

A začnu trochu zhurta! Přes SMS jsem vás informovala o aktualizaci webových stránek a 

doufala jsem, že po přečtení novinek, se mi někdo ozve…. zatím jenom 3. Nicméně i toto 

je vaše volba. Opět v pondělí 4. 5., pokud by chtěl někdo dorazit, jsem vám ve škole 

k dispozici. Samozřejmě volejte, pište. 

  

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 86 - 87 - pozor nové písmenko - v logo sešitě máte cvičení, tím 

můžete začít a pokračujeme, jak jsme se to učili - nové písmenko hledáme v textu, 

kreslíme obrázky, které začínají na dané písmeno, maminka si vymýšlí slova, vy 

pozorně posloucháte a říkáte, jestli v tom slovíčku nové písmenko je nebo není. 

Pokud máte doma modelínu, zkuste si vymodelovat psací i tiskací tvar, velké a 

malé. Když nemáte, vezměte tatínkovi staré noviny, natrhejte je na malé kousky a 

z nich pak poskládejte písmeno, můžete si ho i nalepit. Ve slabikáři máte cvičení, 

která dobře znáte, tak vám to půjde skvěle. Nikam nespěchejte, raději si některá 

cvičení zopakujte. 

 Písanka - pouze str. 11 - pozor na spodní smyčku - je stejná jako u velkého D 

 Sešit na psaní - opsat jakékoliv 3 věty ze slabikáře str. 87 cvičení s barevnou 

tužkou. 

 Slabikář - str. 88 - 89 - máme tam spoustu čtení - maminky, tatínkové - 

nezapomeňte se dětí ptát, co právě v té přečtené větě přečetl - s každou větou se 

ptám. Čtěte hezky nahlas. Používejte záložku - pokud ji nemáte zkuste si ji vyrobit - 

ustřihněte pruh čtvrtky, pokud nemáte, tak rozstříhejte nějakou krabičku, jinak 

může být i obyčejný papír. A ozdobíme - tiskátky, nakreslenými obrázky, 

samolepkami, vystřiženými obrázky z časopisu…. 

 Písanka - pouze str. 12 - pokud se nedaří, trénujte do sešitu na psaní 

 Sešit na psaní - opsat jakékoliv 3 věty ze slabikáře str. 88 cvičení s barevnou 

tužkou. 

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

 

Matematika 

 Hravá matematika - v tomto pracovním sešitě nepracujeme. Připravila jsem vám 

pracovní listy na upevnění učiva. Pro ty si musíte přijet do školy. Mohu je poslat 

poštou na vaše náklady. 

http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html


 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. 59. Opakujte, listujte pracovní učebnicí, popisujte obrázky. 

Choďte ven! Jezděte na kole, koloběžce nebo se jen tak procházejte. 

 Hravá prvouka - na str. 61 - 62. Není to nic těžkého. Jsem zvědavá, kdo si to přečte 

sám - samozřejmě jinak rodiče pomáhají.  

Nezapomeňte mamince pomáhat s nádobím, zalévejte doma květiny, a kdo si troufne, 

utře prach ze skříní a poliček. 

Mějte se krásně, buďte zdraví a nezapomeňte chodit ven!!!  

Doufám, že se nám blíží konec a my se uvidíme. Na všechny se už mooooc těším! 

 

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

 

Vážení rodiče, máme tu další týden a úkoly . 

Ve čtvrtek jste ode mě dostali pracovní listy pro děti. Práci si rozložte s těmito 

úkoly do následujících dvou týdnů. 

Opět Vás velmi chválím za vypracované úkoly, zejména za trpělivost při psaní 

s dětmi. Nepolevujte prosím a pokračujte dále. Vím, že situace není 

jednoduchá, trvá to už příliš dlouho. Blýská se už na lepší časy a děti 

pravděpodobně budou moci 25.5. již nastoupit do školy (záleží na Vašem 

rozhodnutí rodičů). 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) 



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

písmenko na 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 začneme s písankou s lodičkou a budete trénovat psaní písmenka v a t 

(pozor si dejte na smyčku). 

str.1/74 a 1/75 – nácvik písmenka v. 

str.1/76 – přepis tiskacích písmen na psací 

str. 1/77 – nácvik psaní písmena t. 

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“ – postupně 

v písance pokračuje v pomalém a klidném tempu dále. Moni měla bys být už 

v této písance už u stránky 1/67. Trénuj a nepolevuj. 

 

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 

 

Volejte, pište, pokud budete cokoliv potřebovat  Jiříku, Kevine, Moničko 

moc Vás zdravím a přeji Vám, ať se brzy všichni zase ve zdraví a dobré náladě 

sejdeme. Pracujte, nepolevujte! Jste šikulky a těším se, až mi ukážete, co jste 

se vše naučili  

 

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

