
Třída : 1.A  

Výuka od 14.4. - 17.4. 
 
14.4. 
Slabikář str. 66 - procvičování čtení slov se slabikami di,ti,ni - dávat pozor na správnou výslovnost 
(měkce), tvoření vět na některá slova, najít vlastní jména ( připomenout, že se píší na začátku s velkým 
písmenkem ), jména si mohou děti napsat do cvičného sešitu a barevně označit velké písmenko 
Písanka str. 12 - psaní slov, přepis b 
Pracovní sešit ke Slabikáři  str. 19 cv. 1. - čtení slov a určování počtu slabik, barevné vyznačování 
schovaných slov, děti  můžou vymýšlet slova trojslabičná 
Matematika str. 21 - řetězec, řešení příkladů na sčítání, odčítání, procvičovat sčítání, odčítání do 15 bez 
přechodu přes 10  
 
15.4. 
 Slabikář str. 103 - čtení textů k písním se správnou výslovností, procvičování čtení vystřižených slov, 
přepis - Prší, prší do cvičného sešitu 
Písanka str. 13  –  opis slov ( 4 řádky ) 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 19 cv. 2. - doplnit vhodná slova z nabídky, nakreslit obrázek 
Matematika str. 22 - řešení příkladů, zapsat pořadí, v jakém čarodějnice dorazily, 
do cvičného sešitu si mohou děti procvičit psaní sloupečků :  
        10 + 5 =                 14 - 4 = 
        1 + 10 =                 12 - 2 = 
        10 + 3 =                 15 - 0 = 
        4 + 10 =                 13 - 13 = 
        6 + 4 =                   10 - 6 = 
 
  
16.4. 
Slabikář str. 66 –  čtení slov se slabikami dě, tě, ně, určovat počet slabik, na kterém místě je ve slově 
slabika dě, tě, ně, najít slova čtyřslabičná 
Písanka str. 13 - přepis, do cvičného sešitu typ na diktát : Čenda, Tereza, Lída, Dan, David, Dáša, Ela, Eda, 
Pavla, Ivan 
 Pracovní sešit ke Slabikáři str. 19 cv. 3. - vybarvit stejnou barvou rámečky, které k sobě patří 
Prvouka str. 54 - najít čápovi a vlaštovce cestu do hnízda, odpovídat na otázky 
 
17.4. 
Slabikář str. 104, 105  –  Kuřátko ( snažit se o souvislé čtení vět, dodržování znamének za větami, správná 
intonace vět ) 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 19 cv. 4. - čtení slov se správnou výslovností, označování skupin s y,ý,i,í 
Matematika str. 23 - řešení slovních úloh, vymýšlení úloh s jarním tématem 
 
 
Posílám zábavné úkoly a další odkazy na programy, kde si průběžně  mohou děti opakovat  
český jazyk a matematiku :  
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida 

https://skolakov.eu/matematika-1-trida 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida
https://skolakov.eu/matematika-1-trida


 


