
1. ročník  

Český jazyk  

Písanka s. 24, 25, 26, 27 

Slabikář s. 56 – nácvik čtení jednoslabičných slov typu „drak“, „hluk“, „vlak“, ..……. 

- nejprve děti slova vyhláskují d-r-a-k = drak, t-l-a-k = tlak, pak slova přečtou a 

vyobloučkují 

- ve druhém řádku děti doplní vhodné písmeno, slovo přečtou a vyobloučkují 

- puzzle – děti slova nejdříve přečtou, můžou vyhláskovat, pak slova 

vyobloučkují, barevně vyznačí vhodné dvojice, na spojené dvojice zkusí 

vymyslet věty  

Čtení č. 4 – U nás doma 

- děti nejprve přečtou a vyobloučkují slova v barevných komíncích 

- Pozn.: Když se dětem lépe čte povídání bez obloučkování, nemusí věty 

obloučkovat, třeba pouze těžší slova. Kdo si potřebuje věty stále obloučkovat, 

ať určitě obloučkuje.  

- děti čtou nahlas povídání „U nás doma“ (těžká nová slova si můžou děti opět 

vyhláskovat) 

- po přečtení děti odpovídají na otázky, odpovědi (slova) ve větách vybarvují 

pastelkou 

Kdy sedáme ke stolu? 

Co si společně plánujeme? 

Co dává táta na stůl? 

Jaká zajímavá místa jsou v našem kraji? 

Jak se jmenuje známý hrad? 

Kde stojí? 

Co mají Velké Losiny v parku? 

U kterého města je velká zoo? 

 

 



 

Slabikář s. 57 – Kdo je v zoo? Kdo je v lese? 

- děti si nejprve slova psaná psacím písmem přečtou  

- hnědou pastelkou podtrhnou zvířata žijící v zoo a zelenou pastelkou podtrhnou 

zvířata žijící v lese 

- na řádky opíšou tužkou psacím písmem 5 zvířat ze zoo a 5 zvířat z lesa.  

- v modrém trojúhelníku děti přečtou věty a podtrhnou vhodné slovo 

- čtení rozpočítadla (můžete si s dětmi dávat hádanky) 

- barevný komínek slov – děti můžou opět slova vyhláskovat, pak je přečíst a 

vyobloučkovat. Aby děti nečetly slova stále ve stejném pořadí a nenaučily se je 

mechanicky zpaměti, můžete jim slova ukazovat, můžete slovo vyhláskovat a 

děti to slovo hledají, děti můžou číst od spodu, podle barevných komínků …..) 

Slabikář s. 58 – Nové písmenko B, b 

- „Bubnujeme na buben….“ – děti zkusí báseň přečíst, pastelkou vybarvují B, b 

- Pozn.: Děti si mohou plést b s písmeny p, d. Udělejte si takovou pomůcku, že 

na této stránce budeme vybarvovat (napište si to s dětmi na lístek a vlepte si 

to do Slabikáře nebo to mějte před sebou): 

 B, b…..červeně, D, d……modře, P, p ….. zeleně (barvy nechám na dětech ) 

Ve Slabikáři na s. 111 je ke každému písmenku obrázek (dědeček – d, babička – 

b, pejsek – p) 

- děti povídají, co všechno je na horním obrázku na písmenko b, obrázek můžou 

vybarvit 

- slabiky – hledáme slova, děti každé slovo vybarví jinou barvou 

- 4 komínky slov – děti čtou, barevně vybarvují b, d 

- Čtení o králících z klobouku – děti přečtou, opět barevně vybarví b, d 

- po přečtení děti odpovídají na otázky, odpovědi ve větách vybarvují pastelkou 

Kdo je na louce? 

Jak se jmenují? 

Jakou mají náladu? 

Co na sebe volají? 

Koho se králíci nebojí? 

Kam na noc zalezou? 



- Do zeleného rámečku napíšou děti odpověď 

Barevná čeština s. 14/1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Matematika 

Hravý početník s. 13 – celá 

Pracovní sešit s. 2 – všechny úkoly jsou zaměřeny na rozpoznávání desítky a jednotek 

- číslo 12 to je 10 + 2 

- nejdříve můžete pracovat s pastelkami, s kostičkami, …. Děti si dají před sebe 

10 pastelek jako jednu desítku a vedle budou mít hromádku dalších pastelek. 

Vy jim budete říkat čísla a děti budou daný počet přidávat k desítce. 

Číslo 18 …….. děti k desítce přidají 8 pastelek a řeknou, 18 to je 10 + 8 

Pracovní sešit s. 2/1, 2, 3, 4, 5 

Pracovní sešit s. 2/6 – děti k desítce dokreslují tužkou daný počet jednotek (korunek) 

- pro lepší znázornění a pochopení si děti pomocí mincí znázorní každou částku 

(každé číslo) a pak to nakreslí 

Pracovní sešit s. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Prvouka – Pracovní sešit s. 57 (Ptáci) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník 

Český jazyk  

Pracovní sešit s. 19/5 – v obrázku vybarvěte jen správně napsaná slova 

Do sešitu napište názvy všech živočichů z 5. cvičení. Chybná slova přepište správně. 

Všechna slova očíslujte podle abecedy. 

Pracovní sešit s. 20/1, 2, 3, 4 

Každé slovo, které používáme, patří k jednomu z deseti slovních druhů: 

Učebnice s. 78 – domeček se slovními druhy – pomalu se učit nazpaměť  

(Pomůcka: Děti si můžou nastříhat 10 lístečků, na každý si napíšou jeden slovní druh i 

s číslicí. Při učení si skládají slovní druhy a řadí si je správně za sebou – manipulační 

činnost.) 

Barevná čeština s. 44/2 

Barevná čeština s. 45 

 

Čtení 

Čítanka s. 114 – 115 – O malých dětech, které si stavěly pod vodou domky 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 6/3, 4, 5, 6, 7 

Pracovní sešit s. 6/8 – početní výkony v závorce provádíme nejdříve 

Pracovní sešit s. 7/1, 3, 4, 5, 6 

Pracovní sešit s. 9/3 – písemné sčítání s přechodem přes desítku počítáme s dětmi 

vždy společně, všechny kroky si říkáme nahlas. 

Pracovní sešit s. 9/4 

Hravý početník s. 12, 13 – celá 

 



Prvouka 

Učebnice s. 53 – Ptáci na jaře – přečíst 

Pracovní sešit s. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


