
Třída : 1.A 

Výuka od 16.3 do 20.3 
 
16.3.  
Slabikář str. 96 - čtení básní, hledat rýmy, báseň Netopýři – naučit zpaměti, 
říkadlo Tma - přepis do vlastního procvičovacího sešitu 
Písanka str. 4 - opis vět o Praze, vymýšlet a říkat věty o Praze 
Pracovní sešit ke Slabikáři  str. 14 cv. 1 - čtení slov, označit slova, která mohou tvořit celek, 
cv. 2 - doplnit věty, nakreslit obrázek 
Matematika str. 6 -znázornění a počítání podle obrázků, procvičovat rozklad čísel 
Prvouka str. 49 - Doprava ve městě, čtení hádanek a zapisování názvů pod obrázky, 
do sešitu nakreslit různé dopravní prostředky 
 
17.3. 
 Slabikář str. 97- písmenka G,g, čtení s porozuměním -  Lucie má Dogu ( hledat věty tázací ), 
vystříhnout slova - určovat počet slabik, slova číst, vymýšlet slova na hlásku g 
Písanka str. 4 – přepis vět 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 14 cv. 3 – doplňování písní, napsat dva názvy psacím písmem 
Matematika str. 7 – počítání předmětů a zapisování čísel do rámečků, porovnávání čísel, 
tvoření slovních úloh a zapisování příkladů , procvičovat sčítání, odčítání do 10 
  
18.3. 
Slabikář str. 63 – procvičování čtení slov s g, vymýšlet věty na některá slova 
Písanka str. 5 – psaní L a jmen, procvičovat psaní jmen na L do cvičného sešitu 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 15 cv.1 – čtení slov, vyznačování skupin s g 
Matematika str. 8 – číselná řada 11 – 20, čtení čísel, rozklad čísla na desítky a jednotky, 
vybarvit čísla 12,18,19,15,20 
  
19.3. 
Slabikář str. 69 – procvičování čtení psacího písma, dikrát do cvičného sešitu : Pavla, Pepa, Tom, 
Tonda, Tomáš, Ivan, Lada, Lída 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 15 cv. 2 – slova stejného významu, škrtat, co do řady nepatří, 
cv.3 – vyznačovat rýmy 
Prvouka str. 50 – naučit důležitá tel. čísla, str. 51 – procvičování tel. čísel 
 
20.3. 
Slabikář str. 98 – písmenko F,f, Telefon – čtení s porozuměním, telefon – popis,rozhovor 
vystříhnout slova, číst slova, na některá slova tvořit věty, vymýšlet slova na hlásku f, 
str. 64 – čtení slov s písmenkem f 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 15 cv. 4 – doplnit slova do básní 
Písanka str. 6 – psaní c 
Matematika str. 9 – vyznačování čísel od nejmenšího k největšímu, vybarvování políček – první 
desítky červeně, druhé desítky zeleně 
 
Nejtěžší je pravděpodobně psaní - jak psát písmenka najdete na pisanka .cz, dětem je potřeba 
vysvětlit, aby si ho správně zafixovaly. Doporučuji nejdříve písmenko zkusit psát na větší formát 
papíru pastelkou. Věty a slova, která jsou v Pracovním sešitě ke Slabikáři ( na stránkách poslední úkol 
dole )zatím nepište, napíšeme společně ve škole. 
 
Posílám odkazy, které je možno využít pří domácí práci : 



https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1/pisanka/ 

http://www.jak-spravne-psat.cz/category/psani-krok-za-krokem/ 

 


