
Třída : 1.A  

Výuka od 18.5. do 22.5. 
 
18.5.  
Slabikář str. 68 - procvičování čtení čtyřslabičných slov, některá slova můžou děti zkusit přepsat do 
cvičného sešitu 
Písanka str. 27 - opis slov ( 5 řádků ) 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 24 cv. 2. - odpovědi na otázky 
Matematika str. 40 - řešení, znázornění slovních úloh - podle počtu vybarvit obrázky, zapsat příklady 
(řetězce ), u  beden se zeleninou zapsat porovnání : 10 < 18, příklad 18 - 10 =  8, 
u košíků : 19 - 8 = 11 ( Po prodeji mu  zbylo 11 košíků. ), 19 - 8 - 1 = 10 ( Zbývá mu prodat 10 košíků 
 jahod.) 
Prvouka str. 64  - Zvířata na statku ( procvičení ) 
 
19.5.  
 Slabikář str. 117, 118  - Věž ( čtení s porozuměním, vysvětlení slova věž ) 
Písanka str. 27 –  přepis vět, diktát : bláto, želva, nůž, lyže, železo, řízek, moře, garáž, banán,  
                                                                  nebe, potok, ruce 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 24 cv. 3. - vyznačování rámečků, které k sobě patří 
Matematika str. 41 - sčítání pomocí rozkladu čísla na desítky a jednotky, číselná řada, řetězec 
  
20.5. 
Slabikář str. 119 - Počítač ( popis a využití počítače ) 
Písanka str. 28 - opis slov ( 5 řádků ) 
 Pracovní sešit ke Slabikáři str. 24 cv. 4 - doplňování slov z nabídky 
Matematika str. 42 - odčítání pomocí rozkladu čísla na desítky a jednotky, řetězce 
  
21.5. 
Čtení příběhu Toníkův rok : VÝLET DO ZOO, odpovídat na otázky ( text posílám ) 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 25 cv. 1 - čtení slov 
Písanka str. 28 - opis, přepis 
 Prvouka str. 65 - Zvířata na statku ( procvičení ), děti mohou vyluštit křížovku, kterou  
posílám 
 
22.5. 
Slabikář str. 120 –  Jak šlo vejce na vandr ( čtení veršované pohádky, určit počet slok ( 6 ), 
hledat názvy zvířat a určit, ve které sloce se vyskytují ) 
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 25 cv. 2. - doplňovat slova psacím písmem 
Písanka str. 29 - opakování psaní malých písmen, každé písmenko napsat 1 x 
Matematika str. 43 - doplňování tabulky odčítání,hledání čísla,která do řady nepatří,doplňování tabulek, 
řetězec,  odčítání do 20 
 
Posílám text VÝLET DO ZOO, psací písmena, zábavný úkol, křížovku. 
 
 



 

 


