
 
 

1. A 
zadání práce pro týden od 8. 3. – 12. 3. 2021 

 

Slabikář:  
• po str. 94 - 97 (každou stranu číst 2x)  

 

• sloupečky g/G str. 63 
 

• 1 sloupeček str. 65  

 
PS ke Slabikáři:  

• str. 14/ cv. 1. čteme, str.15/ cv.1. barevně podtrhneme slabiky dle zadání 
a čteme  
 

• str.14/cv. 2 očíslujeme oranžová slova a číslo doplníme do vět, str.15/2 
škrtni slovo, které do věty nepatří 
 

• cv. 3 na str. 14 vybarvovat rámečky, které k sobě patří, str.15 /3 vybarvi 
stejnou pastelkou slova, která se rýmují 
 

• cv.4. str.14 spoj tužkou vhodná slova, která patří do říkanky, v oranžovém 
rámečku vybarvi stejnou barvou slova, která se rýmují, str.15/4 očísluj 
oranžová slova a doplň číslo do básničky, tam, kam patří 

  
Písanka III (zelená):  

• str. 20 nácvik H/h - nejdříve písmena obtáhnout 3x, po té 3x obtáhnout 
slovo hola a hora 
 

• str.21 - nácvik velkého H - obtáhněte slova Helo, Hurá  

           
Písanka 3. díl:  

• str.22 – 25, nezapomenout všechny předepsané tvary přesně obtáhnout, 
nové tvary obtáhni co nejpřesněji podle vzoru 5x    

 
Matematika 2.díl:  

• str. 40 - 44                       
                    



Hravý početník:  
• 5 sloupečků (každý den 1)  

 
Počítáme zpaměti:  

• 5 sloupečků (každý den 1)  

 
Prvouka:  

• Jaro – str.47 – 48 
 

• Motivační říkanka – Sněženka 

 



Hudební výchova: 

• Travička zelená – rytmizace, hra na tělo 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=H1LorkGH3ww 

 

Tělesná výchova: 

• Ve zdravém těle – zdravý duch, to je heslo, které platí i v této době      . 

Proto nezapomeň chodit s rodiči na procházku např. do parku nebo do 

lesa, kde si můžeš zaběhat, zaskákat, projet na kole, koloběžce nebo si 

zakopat s míčem. A kdyby nebylo pěkné počasí, posílám ti nabídku, jak si 

můžeš zacvičit doma. Za pěknou fotku, kde tě uvidím cvičit nebo 

sportovat, dostaneš jedničku 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=lf24N_rxGpY 

 

Výtvarná výchova: 

• I tady je potřeba pracovat      . Proto se těším na tvůj krásný obrázek, kde 

namaluješ sněženky. Návod, jak složíš z papíru její květ, najdeš v odkaze. 

Sněženky vypracuj do pátku 12.3. Už teď se těším, až mi svůj výtvor 

ukážeš na kameru před online vyučováním. Obrázek přineseš do školy na 

výstavu hned, jak to bude možné. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=-cQRxtAOmGo 

 

Angličtina: 

• Jídlo str. 48 - 49 

https://www.youtube.com/watch?v=H1LorkGH3ww
https://www.youtube.com/watch?v=lf24N_rxGpY
https://www.youtube.com/watch?v=-cQRxtAOmGo

