
  1. A a 1. B 

20. 4. – 24. 4. 

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

pak ve škole nalepíme do modrého sešitku, tak si je pořádně schovej ;-) Zároveň budeš 
mít splněný úkol i do výtvarné výchovy  

• Slabikář – str. 52-55 
- Na str. 52 máme novou básničku. Nauč se ji recitovat zpaměti a já si tě v pátek ráda 
poslechnu. 
• Písanka str. 17-19 
- Naučíš se psát nová písmenka – velké psací Z a malé psací h. Trénuj nejprve nanečisto, 
než se pustíš do písanky.  
- Dbejte prosím na správné sezení a hlavně úchop tužky (pera). Děkuji 
•  Připravila jsem si pro vás nový pracovní list, tentokrát na téma Kroužkuj 

s porozuměním. Přečti si sám (bez pomoci dospělého) větu, najdi k ní správný obrázek 
a ten zakroužkuj. Až budeš hotový, nechej si pracovní list zkontrolovat. Držím ti 
palečky. 

 
Matematika 
• Učebnice str. 42-45. Už se učíme počítat do dvaceti. Ať se ti daří. 
• Tip pro trénování: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/ciselna-rada-0-20 
 
Prvouka 
• Učebnice str. 60-61 
- Už znáš, z jakých částí se skládá květina. Teď se dozvíš, jak od sebe rozlišíme strom a 
keř. Nauč se je správně popsat. 
 
Praktické činnosti 
- Z plastelíny si vytvaruj nová písmenka h/H. Za odměnu můžeš pak mamince cokoliv 
vytvarovat. Co třeba kytičku nebo jakýkoliv jiný jarní motiv?  
 
Tělesná výchova 
- Jdi s dospělým na procházku, všímej si přírody kolem sebe a zkus pojmenovat co 
nejvíce květin, stromů a keřů. Prohlédni si zblízka poupata a květy. Pokus se určit části 
rostlin. 
 
Hudební výchova 
- Poslechni si a zazpívej si písničku Jaro, jaro už je tu! Můžeš si ji zazpívat na procházce 
jarní přírodou a pozorovat jarní květiny a zvířátka, o kterých se v písničce zpívá. 
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 
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