
 
 

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

 

Slabikář:  
• po str. 91 – 95  (každou stranu číst 2x)  

 

• sloupečky ř/Ř 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 - nejdříve písmena obtáhnout 3x, po té 3x obtáhnout 
slovo hola a hora 
 

• str.21 - nácvik velkého H - obtáhněte slova Helo, Hurá + vše zkusit napsat 

           
Písanka 3. díl:  

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

 
Matematika 2.díl:  

• str. 41 - 44                       
                    



Hravý početník:  
• 5 sloupečků (každý den 1), str. 26, 27(celá)  

 
Počítáme zpaměti:  

• 5 sloupečků (každý den 1), str. 12, 13(celá) 

 
Prvouka:  

• Jaro – str.47 – 48 
 

• Motivační říkanka – Sněženka 

 



Angličtina: 

Při páteční hodině si opět zopakujeme části těla, barvy, počty ovoce a konečně i 

zeleninu. Podle toho, jak nám to půjde, rozšíříme znalost slov o další dobroty. 

Pro zopakování si můžete pustit: 

 

Kids vocabulary – Fruits & Vegetables  

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 

 

Vegetables for Kids by Steve and Maggie 

https://www.youtube.com/watch?v=cd8HE9HCl-c 
 

vegetable song: 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
 

a jako bonus ;) mou oblíbenou epizodu od Steve and Maggie, kde se naučíte, 

jak se řekne bramborová kaše ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=YnBkemZfUx4 

 

A jako minule, pokud nebudete rozumět každému slovu, nic si z toho nedělejte, 

vůbec to nevadí. 
 

Důležité je, zopakovat si názvy ovoce a zeleniny. A protože tam narazíte i na 

taková slovíčka, která jsme se ještě neučili, třeba si některá z nich zapamatujete. 
 

Těším se na vás v pátek při online hodině. SEE YOU ☺ 

 

Vážení rodiče,  
 

od úterý 9. 3. se každá skupina připojí po ukončení svého vyučování a po ¼ 

hodinové přestávce na 30 min čtení s pí as. Rohlíčkovou, tzn. také ve středu a 

od dalšího týdne hned od pondělí až do středy. 
 

Ve čtvrtek se zase, prosím, připojte na 30 min výchovných předmětů s pí. 

asistentkou Vlčkovou. 
 

Vše bude zaneseno v kalendáři.  
 

Děkuji, s pozdravem  
 

A. Kubelková 
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