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PŘEHLED 

Když se zapne první knoflík špatně, pak je špatné celé zapínání.   

/Klasik, snad J. W. Goethe/ 

Doufám, že společně se nám bude „zapínání“ dařit! Tak statečně do dalšího týdne, ve 

kterém nás čeká procvičování čtení s porozuměním, nácvik psaní s novými psacími 

písmeny a samozřejmé i počítání – nové + i – do 15 bez přechodu desítky. 

.. a ty hodiny v prvouce a nejenom to. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 
APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 
 
Čtení – každý den procvičuj 

jednu stránku ve Slabikáři nebo 
v Pracovním sešitě ke Slabikáři, 
můžeš si opakovat i starší 

články 
 

Psaní Ř,  ch a Ch 
- neměl by být problém, tvary 

máme nacvičené, jenom 
připomínám začátek pro 
velké Ř: stejně jako P a R 

začínáme nahoře a dole 
vytáčíme doleva a vracíme 

se nahoru a pokračujeme, 
jako když začínáme psát 
trojku.. 

Malé ch nemá u c zakroucenou 
„kudrlinku“, velké Ch ji má. 

 
Každý den opiš psacím písmem 
slova ze dvou barevných 

sloupečků v pracovním sešitě ke 
slabikáři 

 

 
Slabikář   

strana 66 – 68 
 
Pracovní sešit ke slabikáři   

číst s. 41 a 42, pokračovat 
v nácviku slov na s. 62 

Písanka     až na s. 33 

nácvik nového písmene velkého 

psacího Ř, malého a velkého ch, 
Ch 

 
Procvičovací písanka -  opis a 
přepis slov podle Slabikáře na 

s.  68/*            

Opis slov z Pracovního sešitu ke 
Slabikáři – s. 41, 42 

MATEMATIKA 
 

Důkladně procvičujte +- do 15 
zatím bez přechodu desítky  

 

 

Pracovní sešit     
  s. 47 a 48 a 51/ 1 – 5  
 

PRVOUKA 
Pokuste zapsat části stromu na 
správné místo a na s. 10 a 11 si 

zopakujte druhy stromů, tvar 
jejich listu a vzhled a název 
plodu 

Opatrně odstřihněte model 
papírových ručiček k hodinám 

Pracovní sešit      
s. 33 

 
s. 45 a 46 -  hodiny a časové 
údaje k procvičení 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 
APOD.) 

na s. 45 – stříhejte po 

přerušované čáře, abyste 
nepoškodili úkoly k doplnění na 

další straně 

V zeleném dolním okraji máte 
napsány úkoly k procvičení 

poznávání správného času. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Nezapomínejte na správné držení pera 

nebo tužky při psaní. 

 Při psaní a čtení je hodně důležité i 
správné sezení (dobrá vzdálenost sešitu 

nebo knihy od očí) 

 Pátrejte po významu neznámých slov 

Věřím, že u Vás doma neplatí „učení –  

mučení“ a že si ho dokonce užíváte, 
  jako se o to snažíme ve škole! 

 

A jak si často říkáme právě ve škole: 
S chutí do toho a bude hotovo! 

 
Držím Vám palečky. 

 

Upřesňující informace: 

K poznávání stromů, keřů a jarních květin bych vám nejraději doporučila pobyt 

v přírodě!  

 

Nezapomínejte na Deníček. Můžete si do něj zapisovat i kreslit podle vlastní potřeby. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Po celý týden můžete procvičovat s nově spuštěným pořadem České televize na ČT2. 

Pro 1. třídy vysílání začíná v 9.00 hodin. 

 

Jméno a příjmení Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 


