
1. ročník  

Český jazyk  

Písanka s. 11, 12, 13, 14, 15 

Slabikář s. 49 – přečíst vtip u smajlíka, doplnit větu 

- domeček se slabikami přečíst, zkusit říct slova na tyto slabiky 

- Čtení č.1 „Adéla a Cyril „ – přečíst, podle textu dokreslit obrázek 

- Dole na stránce přečíst slova s předložkami, vyobloučkovat 

- Přečíst a vyobloučkovat slova v barevném komínku 

Slabikář s. 50 – zábavná stránka doplňování, spojování, barvení 

Slabikář s. 51 – úkol u červené pastelky – děti věty přečtou a ke každé větě nakreslí obrázek       

(hrajeme si na ilustrátory) 

- Co se pije? Co se jí? ….přečíst a správná slova vybarvit 

- Co je ovoce? ….ovoce vybarvit 

 

Kdyby dětem čtení slov a vět nešlo, slova vyhláskujte nebo vyslabikujte, vytleskejte. Vracejte 

se zpětně k červeným domečkům se slabikami nebo k barevným komínkům slov. 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 26/ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 

  s.27/ 1, 2, úkol č. 3 (zelený a žlutý komínek) napsat do malého sešitu M 

  s. 28/ 1, 2, 3 

  s.29/ 1, 2, 3, 5, 6, úkol č. 4(zelený a žlutý komínek) napsat do malého sešitu M 

 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 54, 55 – Hrajeme si na jaře, Jarní rostliny 

Kdo by měl zájem, může s dětmi na www.rysava.websnadno.cz Prvouka 1. ročník  

 

 

http://www.rysava.websnadno.cz/


2. ročník 

 

Český jazyk  

Pracovní sešit s. 15, 16 celá  

Učebnice s. 72/1 – do sešitu vypište slova s „ě“ a podtrhněte v nich dě, tě, ně 

Učebnice s. 72/2 – ústně odpovídejte celou větou na otázky podle nápovědy 

Učebnice s. 73/4 – do sešitu přepište věty a doplňte dě, tě, ně 

 

Čtení  

Čítanka s. 97 – 99….Zpívající domeček 

Písanka – dvě stránky 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 2/1 – příklady písemného odčítání vypočítat do pracovního sešitu, zkoušku 

napsat na papír a vlepit do pracovního sešitu 

  76 zk: 46 

-30       30 

 46           76 

Pracovní sešit s. 2/2, 3, 4, 5, 6, 7 

Pracovní sešit s. 3/1 

Pracovní sešit s. 3/2 – vypočítat do malého sešitu matematiky 

 

Prvouka 

Učenice s. 48, 49 – přečíst Jarní květiny a Pokojové květiny 

Pracovní sešit s. 51, 52 

Kdo by měl zájem, může s dětmi na www.rysava.websnadno.cz Prvouka 2. ročník  

http://www.rysava.websnadno.cz/


 

 

 


