
Třída : 1.A  

Výuka od 4.5. do 7.5. 
 
4.5. 
Slabikář str. 111 - Máme štěně Matěje ( děti se můžou naučit 2 sloky básně zpaměti ), 
čtení veršované pohádky O dvanácti měsíčkách, kterou posílám ( děti nemusí přečíst celou ),hledat rýmy  
Písanka str. 21 - psaní f ( 3 řádky ),doporučuji nejprve zkusit na papír 
Pracovní sešit ke Slabikáři  str. 22 cv. 1. - čtení slov a barevné vyznačování slabik, slova napsat psacím 
písmem 
Matematika str. 33 - doplňování číselných řad, sčítání, odčítání, procvičovat sčítání, odčítání do 17 - 
ústně 
Prvouka str. 60 - Stromy a keře - porovnat, určit rozdíly, popsat strom, keř, do sešitu můžou děti nakreslit 
strom, keř, na procházce můžou děti pozorovat stromy, keře 
 
5.5. 
 Slabikář str. 112 - Sešup ( čtení přímé řeči, připomenout označování přímé řeči, děti můžou  
hledat začátek, konec přímé řeči ) 
Písanka str. 21 - opis slov, přepis f, individuální procvičování psaní slov do cvičného sešitu 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 22 cv. 2. - doplňování vět vhodným slovem z nabídky 
Matematika str. 34 - psaní čísla 18, rozklad, znázornění čísla, do cvičného sešitu si můžou děti procvičit 
psaní číslic podle diktátu : 14, 11, 15, 4, 17, 9, 12, 16, 5, 13, 7, 10 ( čísla můžou seřadit a napsat podle 
velikosti od nejmenšího ) 
 
6.5. 
Slabikář str. 113 –  čtení básně se správnou intonací 
Písanka str. 22 - psaní F , opis slov, přepis f, F, děti si mohou zkusit napsat autodiktát - samy vymýšlejí a 
píšou slova, která umí napsat 
Matematika str. 35 - tělesa, sčítání, odčítání do 18 
 Pracovní sešit ke Slabikáři str. 22 cv. 3. - doplňování slov podobného významu ( psacím písmem ) 
 
7.5. 
Slabikář str. 114  –  čtení básně, hledat rýmy 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 22 cv. 4. - doplňování křížovky ( hůlkovým písmem ) 
Písanka str. 23 - psaní ch, Ch, opis slov, přepis 
Prvouka str. 61 - Zelenina, stromy, keře - procvičení 
 
Posílám text veršované pohádky O dvanácti měsíčkách, omalovánku k pohádce, zábavný úkol . 
 K procvičování matematiky můžete využít stránky : 
 https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-1-trida 
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