
1. ročník  

Český jazyk 

Písanka s. 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Slabikář s. 84 – ď, ť, ň 

- celá strana 84 je věnována písmenům ď, ť, ň 

- všechna slova si děti přečtou a barevně vybarví všechna ď, ť, ň 

- věty rozkazovací děti přečtou a barevně vyznačují odpovědi na tyto otázky: 

Koho má přivést Soňa? 

Co má složit z papíru Láďa? 

Co má přinést Sváťa? 

Za koho se má posadit Káťa? 

Co má nakreslit Stáňa? 

- do zeleného rámečku děti napíšou odpověď 

Slabikář s. 85 – úkol s modrým trojúhelníkem – děti vyberou vhodná slova do vět a 

tužkou spojí 

- čtení – U babičky v Dubňanech – děti povídání přečtou a barevně vyznačují 

odpovědi na tyto otázky: 

Kde bydlí babička? 

Co má babička na dvoře? 

Kdo pobíhá kolem domu? 

Co dělá pes Punťa? 

Jak se jmenuje kočka? 

Jaká mláďata má kočka? 

Co nese Káťa koťatům? 

Jak se jmenují mláďata od kachny? 

Co nese Láďa kachňatům? 



Kdo si pochutnává na zelené trávě? 

Jaká jsou všechna mláďata? 

- barevný komínek slov – děti slova přečtou, těžká slova můžou vyobloučkovat 

Slabikář s. 86 – slabiky dě, tě, ně 

- v básničce děti najdou slabiky dě, tě, ně a vybarví 

- na obrázku děti vybarví věci, ve kterých slyší slabiky dě, tě, ně 

- barevný komínek slov – děti slova přečtou, těžká slova vyobloučkují 

- čtení – V hřebčíně – děti vyprávění přečtou, vybarví dě, tě, ně a podtrhnou 

odpovědi na tyto otázky: 

Kdo byl v neděli na výletě? 

Kam je děda zavezl autem? 

Co je v Napajedlech? 

Co je to hřebčín? 

Kteří koně se dětem líbí? 

Co ukázali dětem chovatelé? 

Kam jezdí chovatelé s koňmi? 

Co je potěší? 

 Co udělal Luděk s Matějem? 

Slabikář s. 87 – čtení - V ovocném sadu – děti si povídání přečtou a barevně vyznačí 

dě, tě, ně   

- do psacích vět děti dopíšou správný druh ovoce 

- červená pastelka – děti nakreslí ovoce, které není na obrázcích 

- modrý otazník – hádanky 

- barevný komínek slov – děti slova přečtou a barevně vyznačí dě, tě, ně 

 

Barevná čeština s. 18, 39 

 

 



Matematika  

Pracovní sešit s. 20/3, 4, 5, 6 

Pracovní sešit s. 21 – o několik více, o několik méně 

Pracovní sešit s. 22/1, 2, 3, 4, 5 

Pracovní sešit s. 23/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Hravý početník s. 28, 29 

 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 77 – Zahrada v létě 

Pracovní sešit s. 78 – Léto v lese 

 


