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1. A 
zadaná práce 

pro týden od 19. 4. – 23. 4. 

 

Slabikář:  
• str. 120 – 125 

• čtení psacího písma str. 34, 69, 70 

• str.129 báseň ABECEDA naučit se nazpaměť 

 

PS ke Slabikáři:  
• str. 30 – 32 / 1  naučit se číst 

• str. 30 / 2, 4, 5 pracuj dle zadání, cv. 3 - oranžová slova očísluj a čísla 

doplň do vět 

• str. 31 / 2 vhodná slova pouze podtrhni a nic nepiš 

• str. 31 / 3, 4 oranžová slova očísluj a čísla doplň  

• str. 32 / 1, 3 pracuj dle zadání, ve cv. 1 napište vždy jen jedno slovo 

 
Písanka III. zelená: 

• str. 25 nácvik psaní b – písmeno 3x obtáhni a potom 2x napiš, slovo 

bručí  1x obtáhni a napiš  

 
Písanka 4. díl:  

• str.11 – 13, velké předepsané písmeno b obtáhni 5x a nezapomeň 

obtahovat všechny předepsané tvary  

 
Matematika 3.díl:  

• str. 6, 7, 8                                        
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Počítáme zpaměti:  
• str. 19 

 
Prvouka: 

• str. 57 – 58 pracuj podle zadání 

 
Anglický jazyk:  

• str. 52 – 53 zopakuj si  

 
Hudební výchova: 

• píseň Jaro, léto, podzim, zima – nauč se slova a zazpívej si tuto písničku 

spolu s Míšou, můžeš si také zatancovat do rytmu 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

 

Výtvarná výchova: 
Tento týden si vyrobíme z ruliček toaletního papíru kvetoucí strom. K tvoření 
potřebuješ mít ruličku z toaletního papíru, malou čtvrtku, vodové nebo prstové 
barvy, nůžky, lepidlo a bílý ubrousek nebo papírový kapesník. Postup najdeš 
v přiloženém videu. 

1. Hnědou barvou natři ruličku – kmen stromu 
2. Nakresli si tužkou tvar koruny stromu a vystřihni si ji. 
3. Zelenou barvou pomocí obtisku prstu vytvoř „lístečky“. 
4. Natrhej si ubrousek nebo kapesník a udělej z těch kousků kuličky. Ty 

nalep na korunu stromu. 
5. Popros rodiče, aby ti pomohl, zastrčit korunu stromu do kmene ( ruličky). 
6. Máš hotový kvetoucí strom! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UPOcDB89KQg 

 

Tělesná výchova: 

Tento týden si splníš dvě výzvy. Nejdříve se pokusíš o žonglování s ponožkami a 

potom postavíš komín z toaletního papíru. Inspiraci najdeš zde. Podaří se ti to? 

Až je splníš, budu se těšit na tvé video      .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJDHnppWIHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSH3ffn4mVs 
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