
 

Domácí úkoly na týden od 15. 6.  - 19. 6. 2020 

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

Housenky moje… jdeme do finále, konec školního roku se nám blíží. Ještě 14 dní a máme 

tu prázdniny! Takže namasírujte svaly a koukejte to ještě vydržet. TO DÁME!  

Každopádně… děti, co chodí do školy velice chválím - snaží se, makají, pracují na plné 

obrátky - VÝBORNĚ! 

Tak pojďte, jdeme na předposlední úkoly…. 

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 102 - 105 - pozor další nové písmenko. Metodický postup u nového 

písmenka už znáte: 

 průpravná cvičení -  

1. nádech nosem, otevřeme ústa a jazýček volně leží v ústech - zvedáme kořen 

jazyka. 

2. napodobujeme kachničku - GA GA GA 

3. zkusíme kloktat vodu 

 kreslíme obrázky začínající na písmeno G - třeba - gumáky, guma, garáž, 

gorila…. 

 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. 20 - 21 

 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 

Matematika 

 Hravá matematika - v tomto pracovním sešitě začínáme pomaličku pracovat. 

Výběr cvičení nechám na vás. 

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

1rocnik.html 
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Prvouka 

 Hravá prvouka - najděte si obrázek, který se vám líbí a zkuste mamince vyprávět, 

co na něm vidíte. 

 

Milí rodiče, 

teď něco pro vás. Jde o vydání vysvědčení. Máte dvě možnosti s tím, že podle většiny 

vašich ohlasů, jednu určím. 

1. 26. 6. od 8 - 9hod. předám celé třídě vysvědčení, tak jak by to bylo, kdyby nepřišla  

    karanténa 

2. 22. 6. od 10 - 11hod. předám vysvědčení Janičce, Davídkovi Ř. a Míšovi a  

    25. 6. od 10 - 11hod. nebo 26. 6. od 8 - 9hod. předám vysvědčení Jiříkovi J., Jírovi G.,                      

Jírovi H., Davidovi K., Kevinovi a Monice 

ROZMYSLETE SI TO A NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 18. 6. MI DEJTE VĚDĚT NA TELEFONNÍ 

ČÍSLO 602 974 150, JAK JSTE SE ROZHODLI. V pátek vložím na webové stránky verdikt, 

jak to bude. 

Mějte se krásně a buďte zdraví. Choďte hodně ven! 

 

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 přípravný týden od 15.6. do 19.6. 

Český jazyk: 

Minulý týden jste začali s písmenkem j. Tento týden si jej budete hodně 

opakovat jak ve čtení, tak i v psaní. 

Pokud již máte natrénované slabiky po j, vezměte si k ruce kartu 

s obrázkovým čtením, kterou jsem Vám zasílala minulý týden a čtěte mamince 

věty na kartě s obrázky. Povídejte si spolu o jednotlivých větách. Po neděli 

obdržíte další pracovní listy, kde najdete další cvičení k písmenku J. 

 Slabikář-čtení 

Ve slabikáři pokračujte od str. 87-89, kde rovněž najdete obrázkové čtení na 

písmenko j. Na str. 124 si opakujte slabiky na písmeno J. Slabiky 



s obrázkovým doplněním máte již i u sebe na cvičné kartě. Tu mějte pořád u 

sebe, když čtete. Obrázky Vám pomohou si vzpomenout na písmenko.  

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 pište na stránce 1/90-1/92.  Zde si procvičte 

slabiky na j a psaní dvouslabičných slov s písmenem j. Také zde budete 

přepisovat tiskací slabiky na psací. Pozor, ne všechny začínají na písmeno j.  

Do Vašich cvičných sešitů si můžete zkusit opis ze zadní strany slabikáře ze 

str. 109. 

Kevine, od maminky vím, že Ti dělá problém psaní y a s.  S maminkou trénuj 

do cvičného sešitu vlnky (jako v moři – příprava na písmeno y a lístečky, které 

si maloval na str. 1/85). Poštou obdržíš cvičné listy, kde se na tato písmenka 

zaměříme. 

Moničko – Ty by si měla už s písankou se slepičkou končit. Bohužel od 

babičky vím, že se Ti do úkolů nechce. Vzchop se a pracuj! Prázdniny ještě 

nejsou. Ty zatím s psaním písmenka J nezačínej. Trénuj si do cvičného sešitu 

psaní písmenek a, o, m a l. Ve slabikáři na str. 103 najdeš opis slabik po 

písmenku l. Ten přepiš do cvičného sešitu. Nezapomínej na podložku 

v písance, piš pomalu a nikam nespěchej.  

 

Matematika: 

 Cvičný sešit - „Je nás pět“:  

Kevin a Jiřík (zelený sešit) - pokračují postupně dále, postupujte dle pokynů 

na každé stránce, vybarvujte si obrázky na stránkách, ať máte sešit barevný a 

veselý. Při počítání si pomáhejte na prstech.  

Monička (modrý sešit) – pokračuj postupně dále, postupuj dle pokynů na 

každé stránce, vybarvuj si obrázky na stránkách, ať máš i Ty sešit barevný a 

veselý. Při počítání si pomáhej na prstech.  

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


 

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

čísel. Rozklady Vám dělaly největší problémy, tak si je zopakujte. 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/ 

 

Tyto následující týdny do konce června už budeme hodně opakovat. 

Zaměříme se na věci, které se úplně nedaří. Ještě pořád běží školní režim, i 

když většina z Vás již cítí prázdniny v zádech. Uvědomte si, že pauza byla 

opravdu dlouhá a děti jsou v 1. třídě, která je rozhodující a velmi důležitá. 

Pomozme jim proto společnými silami to zvládnout, snažte je motivovat 

k plnění úkolů a denně minimálně hodinu se s nimi zaměřte na psaní, čtení a 

počítání dle pokynů. Rozložte si úkoly do kratších celků s přestávkami. 

Uvidíte, že pravidelnost a režim pomůže Vašim dětem si učivo zafixo vat. 

Velmi jim to usnadní začátek 2. třídy. v září. Nezapomínejte ani na hraní  
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