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Zadaná práce na týden: 9. 11. – 13. 11. 2020 

 

ČJ – Živá Abeceda str. 18 - 19 písmeno T, vystřihnout slabiky s obrázky a procvičovat nácvik 

čtení, čtení slabik na poslední straně a vybarvit je z druhé strany žlutou pastelkou. Prosím, 

vystřihněte také písmenko T a založte do desek. S písmenky v deskách procvičujte skládání slabik 

a slov ze slabik, která děti již umí. U básniček, také v pracovním sešitě, podtrhnout červeně 

všechna písmena T/t. 
 

Pracovní sešit ŽA – str.  – 23 - 24, procvičovat čtení vět na poslední straně. 
 

Písanka „Moje první psaní“ – str. 13 – nácvik vlnovky do rytmu říkanky, str. 14 – 15 nácvik 

horního a dolního oblouku. 
  

Písanka „Písmena a Číslice“ ll. – str. 6 - 7 nácvik psaní písmene u - nejdříve obtáhnout 

pastelkami velký vzor, potom na str.7 pište tužkou - všechny předepsané vzory obtáhněte 5x 
 

Písanka 2.díl – psaní u str.4, 5 - 6 procvičování psaní samohlásek a slabik i se čtením (je toho 

více, prosím, dodržujte přestávky a nepište celou stránku najednou) 
 

MA – str.34 – 40, (str. 34 pište postupně např. po třech řádcích)  

Nácvik psaní čísla 6 postupně str. 6 (denně dva až tři řádky, poslední nepište) procvičte v písance 

„Moje první psaní“, dále písanka „Písmena a Číslice“ ll. Str. 26. velký vzor obtáhnout 5x poté 

psát tužkou dva řádky. 
 

Početník – str.2 

Barevné příklady – str.2, ve cvičení 2 pouze dopsat číslice 
 

Prosím rodiče, aby při vypracovávání úkolů dětem věnovali větší pozornost a 
dohlíželi na to, jak při psaní sedí a jestli správně drží tužku. Důležité je také 
kontrolovat děti, aby nejdříve vždy několikrát obtáhly předepsaná čísla nebo 
písmena (začínáme vždy u velkých tvarů), na dotahování k horní i dolní lince, 
dodržení sklonu (jako když prší), stejnoměrných mezer a pokud se písmeno 
nebo číslice hodně nepovede, tak vygumovat a pokusit se napsat lépe. 😊 😊 😊 
 

 

Prvouka – str. 20 - 21 
 

AJ - v učebnici opakujeme pozdravy při vítání a loučení, členy rodiny a na str. 9 věci, které 

můžeš najít doma. Věci, které už víte, jak se řeknou, si vybarvěte. Budu se na vás těšit na 

online hodině. 
 

VV – namaluj podzimní ovoce (jablíčko, hruška, švestky, hroznové víno) 

 


