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ČESKÝ JAZYK

Slabikář 
✔ s.99 – čtení vět a říkanek
✔ s.64/ch – slova k nácviku čtení 

            Tato slova mohou děti použít při skládání slovních spojení a vymýšlení vět, v hádankách 
(např. Jaké zvíře je na obrázku?, Co jí veverka nejraději?, Jak se nazývá sedmikráska?, O lišce se 
říká, že je…, najdi slova podobného významu: omyl…, kluk…, najdi slovo jednoslabičné, 
dvojslabičné, trojslabičné...),  při hře „na tichou poštu“.

✔ procvičujte čtení ve slabikáři individuálně

Pracovní sešit ke slabikáři s.17
✔ cvičení 1 - nacvičování čtení slov

Děti ve slovech barevně vyznačí slabiky (cha/chá,chy,cho,chu). Se slovy mohou tvořit věty 
nebo použít ke skládání vět kartičky se slovy ch (např. Chlapec hraje šachy.).

✔ cvičení 2 – čtení vět
Stejnou barvou vybarví rámečky, které tvoří významový celek. Některá slova mohou napsat 
psacím písmem na linky do fialového rámečku (např. Držím Terezku a koukám se – z okna 
ven.).

✔ cvičení 3 – čtení vět a doplňování slov
Do neúplných vět dopíší hůlkovým písmem vhodná slova z nabídky v bílém rámečku.

✔ cvičení 4 – doplňování slov / pohádka
Domýšlí podle významu vět, která slova do vět patří. Daná slova napíší (hůlkovým 
písmem). Po doplnění slov celý text přečtou a pohádku dokončí (vyprávění).

Pracovní sešit ke slabikáři s.8 – modrá strana
Děti použijí k lepení kartičky se slovy CH.
Ve cvičení 1 vyberou z kartiček a nalepí slova, která odpovídají podle obrázku na otázku Co je to?
Ve cvičení 2 utvoří ústně s napsanými slovy věty, daná slova nalepí.
Ve cvičení 3 nalepí daná slova a barevně v nich vyznačí písmeno ch. 
Ve cvičení 4 odpoví na otázku Kam půjde?
Ve cvičení 5 nalepí kartičky s předtištěnými slovy a věty přečtou.
Ve cvičení 6 přidají k daným slovům písmeno r (např. chytá...chytrá).
Ve cvičení 7 přečtou a nalepí slova opačného významu (např. omyl...chyba).

Skládací abeceda
✔ můžete využít náměty a hry (poslány mailem) pro důkladné zapamatování a procvičování 

znalosti tvarů malých a velkých tiskacích písmen, pro rozvoj slovní zásoby a porozumění 
významu slov (pexeso, Kimova hra, Písmenkový guláš, Na detektivy…)



Písanka s.18,19,20,21
Sešit „opička“ s.15,16

• psaní podle předlohy
• děti procvičují opis a přepis písmen psací abecedy, slov a krátkých vět do sešitu

Mailem pošlu pracovní listy, které můžete doma využít, zaměřené jsou především na porozumění 
textu (Neúplná slova, Doplňovačka s tajenkou, Dělení vět na slova, Přesmyčky, Slovní hadi, 
Dokonči větu, Napiš slovo podle obrázku).

MATEMATIKA

Barevné příklady  s.26,27,28,29 - sčítání a odčítání v první desítce
• s.26 - děti vypočítají příklady a vybarví obrázek podle barevného návodu, který je pod ním

(výsledek příkladu = 3/modrá, výsledek příkladu = 5/zelená …)
• s.27 – vypočítají příklady a ryby vybarví podle barvy svetru rybáře, který má na sobě 

napsaný výsledek a zakroužkují rybáře s největším počtem ulovených ryb
• s.28 – vypočítají příklady a vybarví obrázek podle barevného návodu, který je pod ním 

(výsledek příkladu= 4/fialová, výsledek příkladu= 7/červená…)
• s.29 – vypočítají příklady a zapíší jejich výsledky, spojí kornoutek se zmrzlinou vždy s tou 

rukou, do které patří

Matematické minutovky  s.20,21,22,23 - sčítání a odčítání ve druhé desítce
• děti počítají ve směru šipek a zapisují správné výsledky
• doplní v početních řetězcích všechna chybějící čísla

Na procvičování sčítání a odčítání, pozornosti, soustředění a pečlivosti i pro odvážné počtáře pošlu 
mailem pracovní listy, které můžete využít – vše s poznámkami k vypracování (matematické 
křížovky, spojovačky – zvířátka, skrytý obrázek – omalovánka podle čísel...). 

PRVOUKA

Pracovní sešit  s.62  Místo, kde žijeme
• děti nakreslí do zeleného rámečku dům, ve kterém bydlí, svůj domov
• obtáhnou psacím písmem vytečkovaná slova názvu naší země ve větě

Zemi, kde žijeme, nazýváme také domovem.
• Podle předlohy vybarví vlajku naší země

Pracovní sešit  s.63,64,65  Volný čas, na výletě
• děti přečtou obrázkové věty, dopíší chybějící písmena ve slovech
• ve větách vyškrtnou obrázky věcí, které se na výlet nenosí
• vybarví černobílé obrázky
• sestaví slova podle posloupnosti čísel



Když budou děti na procházce, mohou pozorovat přírodu. Mohou nakreslit, co se jim  při procházce
jarní přírodou líbilo, co je zaujalo.
Mailem pošlu pracovní listy, které můžete doma využít k procvičování.

Stejně jako minulý týden pošlu mailem podrobné poznámky k učivu, rady, doporučení, pošlu také 
videa.

Děkuji rodičům za skvělou spolupráci, děkuji dětem za odvedenou práci, za všechna úžasná videa, 
obrázky a vzkazy, které posílají.
V.Bernášková 😊


