
Domácí úkoly na týden od 22. 6.  - 26. 6. 2020 

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

Moji milí, 

máme tady poslední týden tohoto školního roku a také poslední úkoly. Pořádně se do 

toho opřeme a vydržíme. Pak přijde čas odpočinku, radovánek a veselí! 

Tak pojďte, jdeme na poslední úkoly…. 

Český jazyk:  

 Slabikář - str. 107 - 108 - máme tam písmenka, která dobře známe…ale POZOR! 

mají háček! Čteme je měkce! Jazýček máme za spodními zoubky. při čtení si 

můžeme pomoci písmenkem j - ďj…ťj…ňj - Naďja, Káťja…. 

 průpravná cvičení - použijte zrcátko 

1. ústa jsou otevřená a špička jazyka směřuje za dolní zuby - provádíme 

s výdrží do 5 

2. ústa jsou otevřená, jazyk je za dolními zuby - jazyk zatahujeme dovnitř 

pusy(couvá) 

3. ústa jsou pootevřená, rty jsou protažené do úsměvu a napodobujeme 

myšku ííííííííí 

4. ústa jsou pootevřená, špička jazyka v mírném napětí směřuje za dolní zuby, 

jazykem pohybujeme ze strany na stranu, rozsah pohybu je malý (od špičáku 

ke špičáku) 

5. napodobujeme koníka (jazykem mlaskáme), zkoušíme silně a slabě 

 pracujte ve slabikáři podle zadání 

 trénujte čtení psaného textu, dostali jste pomocné tabulky s písmeny a 

obrázky - používejte je!!! 

 zopakujte si zvířátka a jejich mláďátka - obrázky máte na začátku 

logopedického sešitu!!! 

 Písanka - str. 24 - 25 

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

psaní písmen 

 Sešit na psaní - Slabikář str. 107 - postupně vypište všechna slova v psacím tvaru 

z tabulky - cvičení s pusinkou 

 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 začínáme pomaličku pracovat. 

Výběr cvičení nechám na vás. Kdo chodí do školy, tak dostává úkoly. 

Pokud se vám cvičení nedaří nebo jim nerozumíte, procvičujte - hledání čísel na 

číselné ose, počítání do 20, čtení číslic do 20 - náhodně vybrané, rozklad čísel, 

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, přičítání k 10, porovnávání čísel do 

20….. 

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

1rocnik.html 

 

Prvouka 

 Hravá prvouka - str. 71 - 73 - najděte si doma kalendář a zkuste si v něm listovat, 

vyhledejte datum, kdy jste se narodili. Ať vám maminka s tatínkem najdou datum, 

kdy se narodili. Vyhledejte, kdy májí svátek členové rodiny. 

Na str. 73 máte hodiny, tak poproste tatínka, aby vás je naučil (alespoň ty celé - 

8hodin, 12hodin…) 

 

 

Tak … housenky moje ... a první rok je za námi!!! Škoda, že nám ho ta karanténa 

překazila. Nám to ale nevadí, mi to všechno doženeme po prázdninách.  

Všichni si přijedete pro vysvědčení, tak se moc těším, že vás uvidím a budu se s vámi 

moci rozloučit. 

 

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

Z naší skupiny je ve škole pouze Jiřík J. Paní učitelka má pro něj připravené materiály. 

Kevin a Monička do školy nenastoupili, tak pro ně platí dále příprava podle pokynů. 

Poštou jste obdrželi poslední pracovní materiály přípravný týden od 22.6.-26.6. 

Český jazyk: 

Procvičujte si čtení ze slabikáře a z cvičných listů s obrázkovým čtením. Procvičujte 

slabiky po souhláskách m, l, t, v, s, j.   

 Slabikář-čtení 

Ve slabikáři čtěte do str. 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 

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


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, písanku s lodičkou dokončete. Písmenko, se kterým budete mít největší problém, 

tak přepište i do Vašich cvičných sešitů. Kevine, Ty prý zápasíš s písmenkem y a s. Poslala 

jsem Ti předepsané listy, kde si tato dvě písmenka můžeš natrénovat. 

Moničko – Ty by si měla už s písankou se slepičkou také dokončit. Bohužel od babičky 

vím, že se Ti do úkolů nechce. Vzchop se a pracuj! Trénuj si do cvičného sešitu psaní 

písmenek a, o, m a l.  I Ty si obdržela poštou materiály k psaní písmen a, o, m, l.  

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. 

V pracovních listech najdete opět příklady na sčítání a odčítání a rozklady čísel a 

porovnání 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/ 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoj2.htm
http://www.naucsepocitat.cz/small/
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http://www.naucsepocitat.cz/numbertodice/


 

Milé děti, byl to velice obtížný školní rok. Jste v 1. třídě, tedy úplně na začátku a hned 

taková pauza. Některým z vás se dělat nechtělo, ale to se projeví bohužel na začátku 

2.třídy.  

Rozložte si nedodělané úkoly i během prázdnin, dokončete je. Čtěte si s maminkami, ať 

nezapomenete písmenka, která jste se naučili a hlavně trénujte i psaní. Všechny úkoly si 

pečlivě uschovejte, v září si je od Vás vyberu a zkontroluji, jak jste pracovali  . 

Hlavně Vám chci ze srdce popřát krásné prázdniny plné sluníčka, koupání, radosti 

a her. Budu se na Vás těšit v září ve škole už jako na „druháčky“  

 


