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PŘEHLED 

Milí žáci, vážení rodiče 

Zvládáme společně už druhý měsíc školní práce bez školní docházky a podle 
zpráviček, které od Vás mám, vím, že si vedete skvěle. Je to pro nás všechny něco 

nového a ne úplně snadného, tak prosím, vytrvejme i nadále při pravidelné práci, 
která je nám k dobrému. Tento týden má jenom 4 pracovní/školní dny, ten pátý je 

den sváteční. Je to Svátek práce. Přechází mu „čarodějnice“. Povídejte si o tom ve 

svých rodinách. Myslím na vás a přeji hodně příjemných chvil při učení i odpočinku. 

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

ČESKÝ JAZYK 
Čtení – budete si procvičovat čtení a 

psaní  nejenom s  novými slabikami 

dy, Dy, di, Di, ty, Ty, ti, Ti. 

Domluvené stále platí: čtěte  nebo 

opakujte každý den jednu stránku 

ve Slabikáři nebo v Pracovním sešitě 

ke Slabikáři. Plňte úkoly ke čtení 

s porozuměním. 

 

 

 

 

Psaní   

Všechna písmenka v procvičovaných 

slabikách už psát umíte. 

Podle potřeby si procvičujte a 

opakujte všechna 

probraná  písmenka. 

Slabikář  s. 79 a 80   

Ke sloupečkům slov si nakreslete 

obrázky a vysvětlete si význam 

slov, která mohou mít více 

významů: sudí, tíha, soptí, platí   

(2 různé významy)  

Pozorujte, jak se proměnily dvojice 

slov: šaty – šatí,  

platy – platí, city – cítí,  

sudy - sudý 

PS ke Slabikáři s. 44,  

čtení slov pečlivě nacvičujte a plňte 

úkoly v růžovém zápatí     

Písanka č. 4 s. 5 a 6 

Procvičovací písanka 

Zkuste si vzpomenout na jména 

svých spolužáků a napište si je 

MATEMATIKA Pokračuj v počítání do 20 PS č. 2        

s. 46 a 47 

 

PL s čarodějnicí na koštěti 

PRVOUKA Domácí a hospodářská zvířata Prvouka s. 33 a 39, plňte úkoly 

v zelených obdélnících. 



2 

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

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA A 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

Téma: Čarodějnice  Využijte PL, které jste dostali 

v červených deskách a vyrobte si 

čarodějnici na koštěti. Můžete si 

v rodině vyrobit svoje vlastní 

kostýmy. Už teď se těším na 

fotografie! 

POŽADAVKY POZNÁMKY - DOPLNĚNÍ 

 Zapisujte si do deníčku, co jste přečetli. 

 Stačí název knížky nebo časopisu. 

 Pokračujte v poznávání ptáků ve volné přírodě. 

 Procvičujte si + (plus) a – (mínus) do 20 

zpaměti. 

 Nezapomínejte na pohyb, vyrábění a zpívání. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Zvířátka ze statku 

Poznáme, jaká mláďátka zvířátek můžeme potkat na statku. Postupně: štěňátko, koťátko, 

jehňátko, selátko, kůzlátko, hříbátko, telátko, kuřátko, housátko 

Zvířátka ze statku 

 

Hospodářská zvířata 

Zkoušíme si poznávání domácích a hospodářských zvířat podle nápovědy. 

Hospodářská zvířata 

 

Písnička - Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej 

Písnička 

 

Písnička - Když jsem já sloužil to první léto 

Písnička 

 

Mgr. Naděžda Černá 

Třídní učitelka 1. B 

https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3ZRq_4Kh7tk#utm_content=organic&utm_term=p%C3%ADsni%C4%8Dka%20Kdy%C5%BE%20jsi%20%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Kdy%C5%BE%20jsi%20%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD%20a%20v%C3%AD%C5%A1%20o%20tom%20zatleskej%20-%20P%C3%ADsni%C4%8Dky%20pro%20d%C4%9Bti%20a%26hellip%3B
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

