
1. ročník 

Český jazyk  

Písanka s. 8, 9, 10, 11, 12 

Slabikář s. 76 – nácvik čtení slabikotvorného r, l 

- černomodrá slova nejprve dětem vyhláskujeme, děti říkají celá slova, pak už 

děti slova čtou a obloučkují 

- Rýmy – šprýmy – děti věty čtou a hledají rýmy, barevně rýmy vybarvují (vrká – 

hrká, trká – mrká, …) 

- barevný komínek slov – děti slova přečtou a vyobloučkují, na každé slovo 

vymyslí větu (kontrola porozumění významu slov) 

- úkol s modrým trojúhelníkem – děti vyberou vhodné slovo a spojí je čarou 

s větou 

- báseň s papouškem – děti přečtou, trénujeme výslovnost (jazykolam) 

- úkol s otazníkem – podle obrázku děti vyberou správné slovo 

Slabikář s. 77 – úkol s puzzlem -  děti z nabídky slabik vybírají ty správné a tužkou 

dopisují do slov 

- čtení – Cesta do Brna – děti věty přečtou a barevně vyznačují slova, která jsou 

odpověďmi na tyto otázky: 

Kdo jel za tetou sám ve vlaku? 

Kam jel Luboš? 

Kdo jel ve vlaku? 

Kde bylo jen jedno volné místo? 

Kde si sedl Luboš? 

Co Luboš četl? 

Kde přistoupila žena? 

Koho vedla žena za ruku? 

Co jim nabídl Luboš? 

Co udělali lidé? 

Jak ubíhala cesta? 



Kdo čekal na Luboše na nádraží? 

- sovička – čárami děti oddělí jména, jména přečtou 

- úkol s tužkou – děti dopisují správná slova z nabídky do vět tužkou psacím 

písmem 

Slabikář s. 78 – písmeno F, f 

- děti přečtou báseň a pastelkou vybarví všechna F, f 

- na obrázku vybarví vše, kde slyší f 

- ze slabik pod obrázkem děti pastelkami vybarvují, skládají slova 

- brýle s obrázky – děti obrázky pojmenují a slova vytleskají 

- komínky slov – děti slova přečtou a vybarví všechna F, f 

- čtení – děti povídání o pejskovi přečtou a tužkou zakroužkují všechna F, f, 

barevně vyznačují odpovědi na tyto otázky: 

Kdo dostal pejska? 

Jaké jméno mu dal Fanda? 

Jaký je Flíček? 

Jak na každého hafá? 

Na koho ještě hafá? 

Jak se stará Fanda o oba? 

- zelený rámeček - děti dopíšou psacím písmem správnou odpověď 

Slabikář s. 79 – modrý trojúhelník – děti podle obrázku vybarví správné slovo 

- červený domeček – děti přečtou slabiky a na každou slabiku zkusí vymyslet 

slovo nebo jméno 

- čtení – U Fialů – děti povídání přečtou a hledají odpovědi na tyto otázky: 

Kde bydlí Fialovi? 

Kde je velká zahrada? 

Jak se jmenuje jejich syn a jejich dcera? 

Co si upravili na zahradě? 

Co si koupili? 



Co dělá Filip a Žofka každý den? 

Co se zapichuje k fazolím? 

Co budou dělat fazole? 

- hádanky – děti přečtou hádanky a vyluští odpověď 

- barevné komínky slov – děti slova přečtou a barevně vyznačí F, f 

 

Barevná čeština s. 20 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 14/4, 5, 6, 7, 8 

Pracovní sešit s. 15/1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pracovní sešit s. 15/7 – děti příklady opíšou a vypočítají do malého sešitu matematiky 

Pracovní sešit s. 16/1, 2, 3, 4, 5, 6 – odčítání do 20 bez přechodu desítky 

Hravý početník s. 24, 25 

 

Prvouka  

Pracovní sešit s. 73 – Kolik je hodin 

Pracovní sešit s. 74 – Já to hravě zvládnu 

 

 

Prosíme rodiče, aby v pátek 29. 5. 2020 v dopoledních hodinách donesli k hlavnímu 

vchodu budovy školy všechny pracovní sešity, malé sešity a písanky, v pondělí budou 

na stejném místě připraveny k vyzvednutí. Děkujeme. 


