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ČESKÝ JAZYK

Slabikář 
✔ s.100,101 – čtení: Polička, Krtek, Prsty, Cvrček
✔ procvičujte čtení ve slabikáři individuálně

Pracovní sešit ke slabikáři s.18
✔ cvičení 1 - nacvičování čtení slov

Děti rozdělí slova na slabiky a potom zakroužkují ty slabiky, v nichž není samohláska ani 
dvojhláska

✔ cvičení 2 – Co kdo dělá?
Do neúplných vět doplní vhodná slova

✔ cvičení 3 – Křížovka s tajenkou
✔ 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).

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.23,24
Sešit „opička“ s.17

• 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 (Doplň slabiku, Vyber správnou část věty... ).

MATEMATIKA

Barevné příklady  s.30,31 - sčítání a odčítání v první desítce
• s.30 - děti vypočítají příklady a vybarví obrázek podle barevného návodu, který je pod ním
• s.31 – spojí body 1 až 20 a obrázek vybarví

Matematické minutovky  s.24,25 - sčítání a odčítání ve druhé desítce
• děti doplní taková čísla, aby jejich součet v každém patře domečku odpovídal číslu na střeše
• doplní chybějící čísla do tabulek



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 
hlavolamy, spojovačky – zvířátka, barevné počítání...). 

PRVOUKA

Pracovní sešit  s.66  Nakupování
• děti vystřihnou kartičky a vlepí je pod názvy obchodů, kde si tyto věci mohou koupit
• s pomocí obrázků povídají o obchodech a o zboží, které se v nich prodává

Pracovní sešit  s.67  Zaměstnání dospělých lidí
• děti poznají povolání lidí na obrázcích
• vyberou slova z nápovědy a přepíší je do rámečků, ke každému přikreslí vhodný obrázek z 

řady uprostřed stránky
Mailem pošlu pracovní listy, které můžete doma využít k procvičování.

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


