
1. ročník 

Český jazyk  

Písanka s. 16, 17, 18, 19, 20 

Slabikář s. 52  

- 4 sloupečky slov – slova vyobloučkovat, na první slabiku ve slovech si děti vezmou 

třeba červenou pastelku, na druhou slabiku ve slovech třeba zelenou. Slabiky ve 

slovech vybarvěte (pro lepší orientaci při nácviku čtení).  Poté můžete s dětmi slova 

vyhláskovat š-k-o-l-á-k, vytleskat slabiky, tvořit s těmito slovy věty. Do mřížky děti 

napíšou jedno slovo. 

- Vyluštit a napsat názvy zvířat. 

- Čtení č. 2 Novinový stánek – věty přečíst, vyobloučkovat. 

- Můžete dávat dětem otázky a děti vybarvují odpovědi:  

Kde stojí novinový stánek? 

Kdo si kupuje Sluníčko? 

Který kamarád jde kolem? 

Koho vede za ruku? 

Co nese Klára? 

Kdo jí dal plyšáka? 

- Napsat odpověď do zeleného rámečku. 

- Barevný komínek slov – přečíst a vyobloučkovat. 

Slabikář s. 53 

- Napsat psacím nebo tiskacím názvy zvířat podle obrázků. 

- Věty u modrého trojúhelníků: přečíst, vybarvit jen to správné slovo. 

- Podle psacích slov nakreslit obrázek. 

- Barevně vybarvit správné dvojice slov, které patří k sobě. 

Slabikář s. 54 – písmeno H, h 

- Přečíst báseň, pastelkou vybarvit H, h. 

- Nahoře vybarvit obrázek k básničce. 

- Pod obrázkem přečíst slabiky a pastelkami spojit slabiky do slov 

- 4 komínky slov – přečíst a vybarvit všechna h ve slovech, slova můžete vyobloučkovat 

- Kouzelné brýle – vyjmenovat slova podle obrázků a vytleskat 

- Věty přečíst – vybarvit opět všechna H, h 

- Můžete dávat dětem otázky a děti vybarvují odpovědi:  

Kdo jde k lesu? 

Co se ozývá z lesa? 



Co nese Vít s Hanou? 

Co je láká? 

Co je cílem? 

Kdo hází nejlépe? 

- Přečíst otázku a napsat odpověď do zeleného rámečku. 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 30 – celá 

- Slovní úlohy – při čtení slovních úloh, dáváme tužkou do kroužku důležité údaje 

(čísla), se kterými pak budeme pracovat. A vždy podtrháváme otázku. 

Od s. 30 začínáme s dětmi psát psacím písmem celou odpověď. 

 

- 30/7 napsat a vypočítat do malého sešitu 

 

Pracovní sešit s. 31 – celá 

- 31/6 napsat a vypočítat do malého sešitu 

 Hravý početník s. 11  

PS.: Nejsem si jistá, kterou stránkou jsme s dětmi skončili. Pokud mají děti stranu 11 

vypočítanou, už počítat nemusí . 

 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 56 a 57 – téma V sadu a Včelky 

 

 

Během příštího týdne Vám doručíme domů další díl Matematiky pro 1. ročník, Písanku 4 a 

pracovní sešit Barevná čeština. 

 

 

 

 

 



2. ročník 

Český jazyk  

Pracovní sešit s. 17, 18 – celá 

Učebnice s. 74 – přečíst žlutý rámeček 

Učebnice s. 74/1 – správně složené věty opište do sešitu a slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

zakroužkujte 

Učebnice s. 74/2 – do sešitu napište slova složená ze slabik 

- slova očíslujte podle abecedy 

- vyberte 3 slova a na každé vymyslete větu 

 

 

Během příštího týdne Vám doručíme domů pracovní sešit Barevné češtiny. 

 

Čtení 

Čítanka s. 102 – 104 ….. Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 

 

Matematika  

Pracovní sešit s. 3/3, 4, 5, 6, 7 

- U slovních úloh č. 5 a 7 odpovězte také na otázky v modrém rámečku. 

Pracovní sešit s. 4/1 – u této slovní úlohy dopište ceny k jednotlivým obrázkům podle zadání. 

Každý z dětí měl jiný obnos peněz a mohl si koupit 2 různé věci. 

Například: 

Cilka (má 50 Kč)   barvy 45,   guma 4,-    45 + 4 = 49     Nazpět dostane: 1,- Kč 

 

Pracovní sešit s. 4/2, 3, 5 

Pracovní sešit s. 4/4 – Pozor, nejdříve vypočítáme závorku a pak pokračujeme ve sčítání nebo 

v odčítání. 

 



Prvouka 

Učebnice s. 50 a 51 – přečíst 

Pracovní sešit s. 53, 54 – Zahrada na jaře, Rozkvetly stromy 

 


