
1. A a 1. B 
   27.4. – 30.4.2020 

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

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

• Z plastelíny si vytvaruj nová písmenka b/B. 
• Slabikář – str. 56-59 
- Na str. 56 máme novou básničku. Nauč se ji recitovat zpaměti a já si tě v pátek ráda 
poslechnu. 
• Písanka str. 20-22 
- Naučíš se psát nová písmenka – velké psací H a velké psací T. 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 Vyber správné slovo. 

Přečti si sám (bez pomoci dospělého) větu, vyber správné slovo a to zakroužkuj. 
V druhé části pracovního listu doplň správně slova. Až budeš hotový, nechej si pracovní 
list zkontrolovat. Držím ti palečky. 

 
Matematika 
• Učebnice str. 46-48.  
• Tip pro trénování:  
- sčítání: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-
15/priklady1.htm 
- odčítání: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/odcitani-do-
15/priklady1.htm 
 
Prvouka 
• Učebnice str. 62-63 
- Naučíš se, jaká zvířata žijí na statku. Nauč se správně celou „zvířecí rodinu“ (samec, 
samice, mládě). 
 
Praktické činnosti 
- 30. dubna většinou slavíme pálení čarodějnic. Pokus se vyrobit čarodějnici alespoň 
doma. V příloze e-mailu ti posílám námět, ale fantazii se samozřejmě meze nekladou.    
 
Tělesná výchova 
- Na jaře se k nám z teplých krajin vrací čápi. Připomeň si je hrou „Čáp ztratil čepičku“ a 
zkus co nejrychleji hledat předměty dle dané barvy.  
 
Hudební výchova 
- Všimli jste si při procházce, jak se krásně zelená jarní travička? Známe o ní krásnou 
písničku Travička zelená, tak si ji zopakuj. Zkus si do trávy taky lehnout, sednout si, 
protáhnout se a zacvičit si. Zazpívej si k tomu písničku a vytleskej si ji do rytmu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs 
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