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ČESKÝ JAZYK

Slabikář 
✔ s.65 – čtení slov (c,č,b,ž,ř,g,f,ch)
✔ Tato slova mohou děti použít při skládání slovních spojení a vymýšlení vět, v hádankách

(např. Jaká zvířata si prohlížíme v ZOO? Jak také nazýváme kukačku?, Kdo žije v moři?, 
Koho najdeme v pohádce?, Kde rádi odpočíváme? Vyber jméno...pohádkovou 
postavu...jídlo...část oblečení...plemeno psa...nápoj…, Napiš na tabulku všechna zvířata – 
hůlkovým písmem.).

✔ procvičujte čtení ve slabikáři individuálně

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.25,26,27
Sešit „opička“ s.18,19

• 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 (létající balón, Jak znáte pohádky?).

MATEMATIKA

Barevné příklady  s.32,33 - sčítání a odčítání ve druhé desítce
• s.32 - děti najdou na obrázku číslici a příslušné políčko vybarví podle nápovědy pod 

obrázkem
• s.33 – počítají ve směru šipek a zapíší správné výsledky

Matematické minutovky  s.26,27 - sčítání a odčítání ve druhé desítce
• s.26 - počítají ve směru šipek a zapíší správné výsledky
• s.27 - vymyslí a zapíší příklady podle vzoru

Na procvičování sčítání a odčítání, pozornosti, soustředění a pečlivosti i pro odvážné počtáře pošlu 
mailem pracovní listy, které můžete využít ( spojovačky – zvířátka, barevné počítání, Kolik to 
stojí?). 



PRVOUKA

Pracovní sešit  s.68 Co lidé umí
• děti doplní slova do vět podle obrázku
• povídají, z čeho jsou vyrobeny věci na obrázcích

Pracovní sešit  s.69  Lidé si vyrobili pomocníky
• doplní neúplná slova do vět
• pojmenují pomocníky, kteří lidem usnadňují práci
• k názvům činností vlepí vystřižené obrázky

Děkuji rodičům za skvělou spolupráci a dětem za odvedenou práci.
V.Bernášková 😊


