
1. A a 1. B 
6. 4. – 8. 4. 2020 

Český jazyk a Český jazyk nápravný 
• Čeká nás další nové písmeno, tentokrát to bude „C, c“ 
• Vezmi si čistý papír A4 a nakresli na něj obrázky, které začínají hláskou C. Obrázky si 

pak ve škole nalepíme do modrého sešitku, tak si je pořádně schovej ;-) 
• Zkus si malé a velké „C, c“ vytvarovat z plastelíny. 
• Poté si vezmi papír s linkami a tiskací písmena si i napiš. 
• Ve Slabikáři na str. 48 se do středy nauč zpaměti básničku. Ve středu si ji ráda 

poslechnu. 
• Ve Slabikáři dokonči str. 48 a ke slovům u žlutého balónku vymýšlej věty. 
• Písanka str. 12 - 13 
- Naučíš se nové písmenko – malé psací „c“. Trénuj nejprve nanečisto, než se pustíš do 
písanky. Určitě se ti bude dařit. 
- Dbejte prosím na správné sezení a hlavně úchop tužky (pera). Děkuji 
• Propojíme si český jazyk s hudební výchovou. Čekají nás Velikonoce, a proto se ti 

budou hodit velikonoční říkanky a koledy. Zopakuj si, jaké znáš. Nebo se zvládneš 
naučit nové? 

 
Matematika 
• Učebnice str. 34 - 36.  
- Na str. 36 tě čeká velikonoční počítání. Odměnou ti bude počítací omalovánka. 
 
Prvouka 
• Učebnice str. 57 – 58. 
- Jaké hry můžeme hrát na jaře? 
- Zjistíš také, jaké jsou velikonoční zvyky a symboly. 
 
Praktické činnosti 
- Ve čtvrtek máme tzv. Zelený čtvrtek. Zkus dospělému připravit pokrm, kde se nám 
objeví co nejvíce zelené. Jídlo můžeš vyfotit a pochlubit se mi.  
 
Tělesná výchova 
- Tuto středu označujeme jako Škaredou středu. V tento den bychom se neměli mračit, 
aby nám to nezůstalo po celý rok. Proto procvičíme obličejové svaly a zkusíme se celý 
den jen usmívat. 
- Zkus vykouzlit úsměv i dospělým a pomoz s jarním úklidem. Co třeba v Šedivé úterý?  
Zkus si sám, nebo s malou pomocí uklidit pokojíček či třeba utírat nádobí. Každá činnost 
určitě pomůže. 
 

 
 



Přeji Vám krásné Velikonoce! 


