
 

           DOMÁCÍ ÚKOLY: v období 25. 3. – 31. 3. 2020 
 

!!! PROSÍM, pište do cvičného sešitu DATUMY.  

 

SEŠIT ŠIKULKA: pokud se vaše děti budou až moc nudit, mohou si vyplňovat vše, co jim 

v tomto sešitku pro rychlíky chybí. Samozřejmě za to pak dostanou razítka do sešitu i ŽK, i 

když to budou dělat doma a ne ve škole. Vím, že někteří toho mají vyplněno hodně, ale jsou i 

takoví, kteří to ve škole nestihají, protože pracují pomaleji než ostatní. Anebo se jim nechce. 

Je to dobrovolné. Práce navíc. 
 

 

 
        

ČTENÍ: PROSÍM, stále číst denně 10 – 15 min.,  

- číst s ukazovátkem nebo „ okýnkem“ (nožičky už všichni vpravo) 

- stále hodně dlouze číst délky u samohlásek!!! 

- čteme slova i věty. Již nesekáme slabiky, ale spojujeme je do celých slov. 

- Zaměřit se na intonaci vět Předložky čteme dohromady se slovem, ale píšeme zvlášť. 

- Je nutné, aby děti po přečtení vět, dokázaly říci, co přečetly. Všichni nedokáží číst a hned vnímat a slyšet   

  se, co to vlastně přečetli. Nemusí již opakovat celé věty. Ale je dobré, aby dovedly děti říci, o čem článek je.    

             

           ČÍTANKA 2:       Zatím nic                                      PÍSANKA č. 2:  Zatím nic 
                Zpaměti opakovat básničku Slovní druhy - celou     

                      

Pokračovat ve čtení oblíbené knihy, kterou si děti po přečtení zapíší do čtenářského deníčku.  

Už se mi hlásily některé děti, které přečtou více knih a nemají to kam zapsat, jelikož jim chybí předloha ve 

čtenářském deníčku. Proto posílám v příloze také i tu předlohu na zapsání. Je to samozřejmě pro ty, kteří si to 

budou moci sami vytisknout. Ostatní budou muset počkat, až se vrátíme do školy a dostanou to ode mne. 

 

ČESKÝ JAZYK:         Nově:!!!      

Párové souhlásky nebo také znělé a neznělé souhlásky b-p, z-s, ž-š, h-ch, v-f, d-t, ď-ť. 
 

JAK VYSVĚTLIT DÍTĚTI, jak to správně psát: 

Ve škole jsem dětem již před nějakou dobou vysvětlovala, že některá slova nemají stejnou koncovku, i 

když se jedná o stejné slovo. Např: tatí-nek, tatín-ka, tatínko-vi, tatín-ku, tatín-kem. Slova se skloňují 

nebo časují (to jen pro vás, děti tohle ještě nevědí), proto máme různé koncovky. Je ale možné, že si děti 

na to už nevzpomenou, že jsem jim ty koncovky vysvětlovala na tabuli. 

Moc prosím, abyste jim to připomenuli. A dále jim vysvětlit, že slova mohou znamenat jednu věc nebo i 

více věcí. Takže nemusí vědět, že je to jednotné a množné číslo, jen aby dokázali podle tvarů slov říci, 

jestli je to jedna věc nebo hodně věcí. Např.: slovo škola= je jedna, slovo školy= je jich hodně. 

A teď vysvětlení těch párových souhlásek:  

Vysvětlení pro rodiče:   

podstatné jméno hřib – co tam napíšeme? B nebo P???  Hřib je jen jeden a za písmenem b nebo p 

neslyšíme již žádnou samohlásku, proto nevíme, co tam patří.  Tak si řekneme hodně hřibů a v tomto 

tvaru slova slyšíme krásně písmeno b a za ním samohlásku ů. Proto se tam má napsat ve tvaru hřib 

písmeno b. 

 

Děti to budou říkat takto:  

Hřib je jeden, proto si řeknu hodně hřibů. Tam slyším b, takže ve slově hřib napíšeme písmeno b.  

OBRÁCENĚ:  

Žab znamená, že jich je hodně, proto si řeknu jedna žába. Tam slyším b, takže ve slově žab napíšeme 

písmeno b.  

1. POMŮCKA:       JEDEN   nebo    HODNĚ 

 

 

https://www.ucebnicemapy.cz/data/files/product/big/5/aaa8ef1d763afd372d3445d88fa8bb30.jpg


 

U sloves toto nemůžeme použít. Takže bude pomůcka jiná: 

Seď  znamená, že někdo něco dělá, je to sloveso, proto použiji  pomůcku JÁ sedím (nebo my sedíme). 

Tam slyším ď, proto ve slovu seď napíši  ď. 

2. POMŮCKA:     u sloves     JÁ     nebo    MY 

 

Hezky uprostřed dobře neslyším, jestli je tam z nebo s. Tak si řeknu hezoučký. Teď slyším dobře z, 

proto ve slově hezky napíši z. 

3. POMŮCKA:    řeknu si zdrobnělinu toho slova. 

 

 

A stále procvičovat: -slovními druhy, podstatná jména a slovesa již určujeme sami. Ostatní slovní druhy 

určujeme pomocí pomůcky, kterou děti dostaly. Začali jsme i s přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami 

a někdy se snažíme i příslovce, předložky a spojky. Šikulky dokáží odhadovat i částice a citoslovce podle 

tabulky. 

                                   -psaní u, ů, ú 

                                   -psaní i, í, y, ý po tvrdých a měkkých souhláskách 

                                   -druhy vět 

                                   -hlásky, samohlásky, souhlásky a rozdělení samohlásek a souhlásek 
 

Opakování:    Zapamatovat si!!! Str. 106, 107, 108 dole / rámeček.                                                                                                                                                         
                                                                                                                  

             ČESKÝ JAZYK:   na str. 95+96 + 112 / 16, 17,  

 

 

Všechna cvičení není třeba dělat písemně. Můžete je dělat jen ústně. Psát by ale měli jedno cvičení nebo 

diktát denně do zavedeného cvičného sešitu. U každého cvičení je napsáno, co s nimi dělat máte, ale je 

dobré opakovat i to, co tam za úkol není a co jsme již s dětmi dělali.  

Dávat dětem otázky - např.:  

- Opakování tvrdých a měkkých souhlásek. Najdi slova s měkkými slabikami, tvrdými slabikami. 

- Kolik je v článku vět? 

- Najdi věty tázací, oznamovací, přací, rozkazovací? 

- Kde píšeme velká písmena? Proč? 

- Najdi slovo, které má nejvíce slabik? (vytleskávat slova) 

- Najdi slovo, které má nejméně slabik? 

- Vyhledat slova s písmenem u. Kdy píšeme u, ú, ů? Vysvětlit. 

- Kolik slabik má např. slovo obrázek? Kolik má toto slovo hlásek nebo písmen? 

 
                                        

MATEMATIKA: sloupečky, příklady, slovní úlohy, které dětem dáte navíc nebo desetiminutovky 

diktované rodiči, zapisují děti do cvičného sešitu. Také i geometrii. Nerýsovat do našeho sešitu geometrie. 

 

MATEMATIKA 6. díl velký: po str.22+23 vše. Asi půl stránky denně. 

Naučit se násobky 3 zpaměti nahoru i dolů i s nulou a ukazovat na prstech směrem nahoru.   

Pomůcka pro ty, kteří potřebují názorně si to ukazovat: 

 

3 x 2 = děti si ukazují na prstech a říkají násobky dvou do 3 prstů. Číslo, které řeknou na třetím prstě je 

výsledek příkladu. 

16 : 2 = děti si ukazují na prstech a říkají si násobky čísla dvě. Zastaví se ve chvíli, kdy řeknou číslo16 a 

podívají se, kolik mají prstů zvednutých na ruce.  

 



Prostřední dvojlist z tvrdého papíru můžete vytrhnout a využít pro domácí procvičování. Pomocí 

pravítka lehce protrháte jednotlivé příklady a násobky. Dětem je každý den můžete poskládat jinak a ony 

přiřazují výsledky, ale mohou přiřazovat i kreslené obrázky.  

Pro násobení 2 je vše růžové. Pro násobení 3 je vše zelené. 

 

- Procvičovat sčítání i odčítání do dvaceti i do sta přes desítku (např.58+9, 54-9, 28+40, 92-60). 

- Opakovat rýsovat body, přímky a úsečky a měření úseček.  

Do sešitu rýsujeme pouze tužkou!!! Ne perem.  

- Pro opakování můžete využít obálku s číslicemi, penízky a geometrickými tvary. 

 

JAK VYSVĚTLIT DÍTĚTI NÁSOBENÍ A DĚLENÍ?: 

 

NÁSOBENÍ - s dětmi jsme si to již vysvětlili ve škole mnohem dříve na praktické ukázce. Když chodíme  

                         ve dvojicích na plavání. Zeptejte se dětí, jak si ukazujeme na prstech násobky dvou. Zavřená 

ruka=0, jeden prst= 2, druhý prst=4, třetí prst=6 atd. Dále jsme si to vysvětlili pro jiné násobky tak, že můžeme 

udělat nejen dvojice, ale i trojice, čtveřice, pětice atd. Jinak je možné využít k počítání zabalené bonbóny, 

pastelky, kostičky, prostě cokoliv, čeho máte doma více a mohly by si děti s tím hrát. 

Příklad: 4x2 = pastelky položíme  - čtyři hromádky po dvou. 

 

DĚLENÍ – to jsme si nestihli vysvětlit. Ale už jsme hráli hru v TV na molekuly a tam se vlastně děti 

rozdělovaly podle určitého počtu. Protože doma nemáte tolik dětí, vezmou si např. 12 pastelek a řekněte 

dětem:  

- rozděl pastelky na hromádky tak, aby na každé hromádce byly 2 pastelky. Kolik hromádek uděláš? 

- nebo rozděl pastelky tak, abys měl 2 hromádky, na kterých bude stejný počet pastelek. 

Kolik pastelek jsi dal do každé hromádky? 

 

 

PRVOUKA:  
 

        Str.: 46+47, Umět vyjmenovat ptáky tažné, stálé a domácí. 

                    Pokud budete moci vyrazit někam na rodinnou procházku do přírody (to je zatím dovoleno 

                    pro osoby z jedné domácnosti, jen se nesmíme shlukovat s lidmi, se kterými nebydlíme).                    

                    Pozorujte s dětmi přírodu a vyhledávejte vše, co k jaru patří.             

                    Květiny, stromy a keře, ptáky a vracející se ptáky, stavění hnízd apod. a povídejte si s dětmi 

                    o tom. 

 

Téma čas: stále opakovat - měsíce roku, měsíce školního roku, roční období a měsíce v něm, dny 

v týdnu, minulost, přítomnost a budoucnost.                                           

Ve škole se učíme poznávat hodiny: ¼, ½, ¾, celá. Ukazujeme si to na papírových hodinách,  

pak je zapisujeme do prázdných předtištěných hodin. Pomocí velké (modré) a malé (červené) ručičky. 

Můžete vyzkoušet zapisovat do zeleného sešitu vzadu, ale jen na tu první stránku, kterou jsme 

nedokončili. 

Druhou stránku nechejte prázdnou. 

Malý sešit Prvouka: dokreslit všechny obrázky v sešitě. Jinak nic. 



  

               

 


