
1. A a 1. B 
24. – 26. 3. 2020 

Český jazyk a Český jazyk nápravný 
• Vezmi si čistý papír A4 a nakresli na něj obrázky, které začínají hláskou R. Obrázky si 

pak ve škole nalepíme do modrého sešitku, tak si je pořádně schovej ;-) 
• Slabikář – str. 42 

- Pod básničkou najdeš obrázky, pojmenuj je a řekni, zda se hláska „r“ nachází na začátku, 
uprostřed nebo na konci slova. Zkus vymyslet další slova, ve kterých slyšíme hlásku „r“. 
- Nauč se plynule číst nové slabiky. 
- Pojmenuj obrázky a napiš jejich počáteční slabiku. 
- U modrého otazníku tě čekají různé slabiky, ze kterých lze poskládat slova. Zkus na ně 
přijít sám a napsat je tiskacím písmem na papír. Budu ráda, když je pak vyfotíš 
a pochlubíš se mi  
- V posledním úkolu této stránky vyber k obrázku správné slovo a zakroužkuj ho. 
• Slabikář – str. 43 

- Tady tě čeká spousta čtení. Udělej si u slov obloučky, trénuj a stránku si raději přečti 
několikrát. 
- Dobrovolný úkol: Vyber si jednu větu a zkus ji přepsat z tiskacího písma do psacího. 
• Písanka str. 6 
- Naučíš se nové písmenko – velké psací R. I když je to celkem těžké písmenko, věřím, že 
se ti bude dařit. Trénuj nejprve nanečisto, než se pustíš do písanky. Vycházej z postupu 
psaní velkého psacího P. 
- Dbejte prosím na správné sezení a hlavně úchop tužky (pera). Děkuji 

 
Matematika 
• Učebnice str. 26 – 29. Stranu 27 nechávám pro dobrovolníky. 
• Tip pro volný čas a nadšené počtáře: Počítání můžete opakovat i pomocí pracovních 

listů, kdy dětem může být odměnou vymalování obrázků. 
https://tipssundvorlagen.blogspot.com/2019/01/math-activities-preschool.html 
 
Prvouka 
• Učebnice str. 52.  
- Zopakuj si vše, co ses naučil o rodině, domovu a dopravě.  
 
Praktické činnosti 
- I v praktických činnostech zůstaneme u dopravy. Zkus vyrobit (složit z papíru nebo 
jiného materiálu - fantazii se meze nekladou) lodičku. 
 
Tělesná výchova 
- Trénuj rovnováhu a výdrž. Popros maminku, ať ti pomůže stopovat čas. Nejprve se 

postav na pravou nohu a vydrž na ni stát co nejdéle. Výsledný čas si zapiš. To stejné 
vyzkoušej na levé noze. Na které noze jsi vydržel(a) stát déle?  

 
Hudební výchova 

https://tipssundvorlagen.blogspot.com/2019/01/math-activities-preschool.html


- Popros někoho dospělého a společně si zazpívejte písničku „Šla Nanynka do zelí“. 
Můžeš se podívat na Zpívánky, několikrát si písničku zazpívat a vytleskat do rytmu. 


