
Pondělí 

 

Slabikář str. 57 - přečíst a doplnit dle instrukce dole pod úkoly 

  

Písanka: strana 13 slova s písmenem c 

                          

Matematika str. 22 celá - popíšu jen to, co by mohlo být nesrozumitelné 

  

                     úkol 3  jedná se o rovnice, vlevo by měl být výsledek stejný jako vpravo 

                                obyčejně úkol krokujeme, začínáme na té straně, kde lze vypočítat 

výsledek 

                                druhou stranu pak podle něho dopočítáme 

                                první červený rámeček je: levá strana - krok vzad a tři dopředu = 2 

                                                                 pravá strana pak mu sí být také dva, takže do 

prázdného pole 

doplním                                                                                                                                         

                          jednu šipku 

                                 opticky lze šipky také škrtat (škrtnu jednu vzad a dorovnám škrtem jedné 

vpřed na stejné straně rovnice) 

  

  

                                úkol 4 - barevné znázornění je klasický příklad 9+6=  , 11-2 .+3= 

  
Hra - je povídání si o tom, kdo kdy vstává, nebo jí nebo chodí spát atd. . Jde o čas. 
- zatím jsme si říkali kolik je hodin v celých hodinách, tzn jedna, sedm, deset atd. Děti 

poznávají, kde je velká a malá ručička, která z nich je rychlejší. Můžete zopakovat. 

  

sloupeček 46 - polovina sloupečku 

  

  

Počítání s přechodem přes desítku jsme trénovali zpočátku na malých číslech např. 9+2, 8+3, 

se zvládáním jednoduchých příkladů lze přidávat větší čísla 9+4, 8+4, 8+5, atd.   

Jen počítáním na prstech, dopočítáváním, každý si může vytvořit systém, který mu pro 

pochopení vyhovuje.  

 

Úterý 

Slabikář  - nové písmeno 
           - mívám pro děti připravený příběh, který jim vyprávím. Neřeknu o jaké písmenko se 

jedná, oni na to mají přijít sami. Na tabuli bývá nakreslený obrázek, kde to písmenko je právě 

v tom obrázku. Např. H byla jednoduchá houpačka zavěšná na stromě. Mohou pak po příběhu 

nakreslit obrázek, který to písmenko připomíná. Papír pak založte do slabikáře, ukážeme si, 

co kdo našel. 

Poslední dobou přišli na to, že v příběhu je skryto toto nové písmenko mnohokrát, tak si je 

počítali na prstech.       Takže: 

  

Byla sobota a František byl doma. Byl rád, že si může hrát. Dostal k narozeninám krásný 

červený bubínek. Byl jím tak okouzlen, že bubnoval každý den. Bumtarata, bum, bum, bum. 

Bumtarata, bum, bum, bum. A stále dokola. A jak si tak zaujatě bubnoval a u toho vykřikoval, 

neslyšel, že přišla na návštěvu babička. Když ji najednou uviděl před sebou, radostí zavolal: 



Babi, babi, babičko. Moje milá babičko, podívej co mám! Františku, to je ale krásný bubínek! 

Půjčíš mi ho? Půjčím. A babička vzala buben a spustila : 

  

Bota, basa, buben dub, 

borovice, bába, zub, 

kdo to řekne, jak se má,  

na bubáka zavolá: 

bu, bu,bu,bu, bu, bu, 

já už tady nebudu. 

  

František se k ní přidal a bubnoval si dlaněmi na kolena tak dlouho, až tu říkanku uměl také.  

  

  

A to je úkol pro každého. Říkanku se naučit s rytmickým bubnováním na kolena, stůl, či 

cokoliv. Příběh dětem pomáhá zafixovat si písmenko. Prosím nevynechejte jej. Není to 

zbytečnost. Oslovuje citovou stránku. 

  

Slabikář str. 58 - k obrázku - pak naučil ostatní kluky svou říkanku - lze vybarvit, podle chuti 

a času. 

                         - dva řádky slabik pod obrázkem - přečíst a spojit slabiku z prvního řádku se 

slabikou z druhého 

                           řádku tak, aby vzniklo slovo, barevně označit  

                         - číst 4 sloupečky slov s písmenem b 

                         - růžový pracovní sešit ke slabikáři, dle Vašich možností půl strany (kdo chce) 

  

  

Písanka str. 14 velké C 

  

  

Matematika str. 23, úkol 7, 8 

                    na papíru sloupeček číslo 46 druhá polovina 

 

 

 

Středa 

Slabikář str. 58 

                - dokončit čtení, projít slova v brýlých (slabikovat, hláskovat) 

              str. 59 číst domeček, slova ve sloupci 

              úkol s otazníkem - napiš slovo správně nad obrázek 

              úkol sova 

              Pracovní sešit růžový  

  

Písanka str. 15 slova s písmenem C 

  

Matematika: na papíru sloupeček 47 první polovinu 

              Sešit str. 23 úkol 9,10,11 - hra opakovat celé hodiny nejlépe na hodinách 

  

  

  

  



  

  

Čtvrtek 
  

  

Slabikář str. 59 dokončit stránku,  

              str. 60 úkol pero 

              Pracovní sešit růžový 

  

Písanka str. 16 slova 

  

Matematika: na papíru sloupeček 47 druhou polovinu 

              Sešit str. 24 úkol 1,2,3,4 

  

  

  

  

  

  

Pátek 
  

Slabikář str. 60 dokončit 

              Pracovní sešit růžový 

  

Písanka str.17 velké Z 

  

Matematika: na papíru sloupeček 48 první polovinu sloupce 

             Pracovní sešit str. 24 úkol 6, úkol 5 vybarvíš si políčka a do nich zakreslíš puntíky. 

Puntíky znázorňují kostky, které skládáš na sebe (patra). Můžeš vymyslet několik variant v 

různých barvách. 

            str. 25 úkol 7, 9 

 
 


