
Učivo od 31.3 – do 6.4. 
Vážení rodiče a prarodiče,  
děkuji vám, že plníte s dětmi zadané úkoly. Učivo si libovolně časově rozdělte, 
jak se vám to hodí. Zůstávám na svém mailu jana.bednarova@email.cz 
Zdravím vás i děti, opatrujte se a přeji pevné zdraví. 
Slabikář – opakovat poslední články, delší článek si rozdělte na dva dny. Zdatní 
čtenáři si přečtou celý. 
Zpestření čtení – můžete číst s dítětem ve dvojicích nebo se s ním střídat po 
řádcích. 
              str.87, 88  přečíst 3 krát 
              str. 89 – vyznač červeně nové písmenko Ř, ř v celém článku, vypravovat 
článek 
              str.63 – nácvik čtení slov, plynule, vyznačit slabiky 
              str.90 – přečíst 3 krát, nacvičit slovo špaček, špačkuje, mohou rozdělit 
na slabiky, vysvětlete význam slov láteří, špačkuje 
Pracovní sešit – používejte souběžně se slabikářem k článkům 
              str.10, cv.1- plynulé čtení slov 
                          cv.2,3,4 
              str.11, cv.1,2,3,4 
              str.12, cv.1,2           když cvičení nestihnete, nevadí 
Zkoušejte doma skládat slova s písmenem B b, Ž ž, Ř ř a jejich čtení. 
Šikulkové mohou číst svou knížku i ostatní děti s rodiči nebo sami a až se 
sejdeme, zeptám se na ni. 
Písanka – str.23 písmenko h, snaž se úzkou vlnovku napojit 
                  str.24 písmenko H, piš podle předlohy úzký tvar, nová písmenka si 
zopakuj také v sešitu Ps 
                  str.25, větu musíš vždy zakončit znaménkem 
piš denně v písance jen 3 -4 řádky , opakujte písmenka a jednoduchá slova 
formou diktátu do Ps 
Matematika – opakujte si pamětné sčítání a odčítání do 10 každý den 
                    str.10, cv.1 – děti zapíší čísla do vět slov. úlohy a odpověď velkým 
tiskacím písmem 
                                 cv.2 – ústně 
                                 cv.3 – v ohrádce je vždy vyznačeno 10 puntíků i u dalších 
cvičení, odečteme jednotky a zbude nám desítka a to je výsledek 
                                 cv.4 – zpaměti říkej výsledky a piš 
                    str.11, cv.1,2 
                                cv.3 – ústně, cv.4,5,6 
typy příkladů 13-10, 19-10 je postup, že ubereme desítku a zůstanou jednotky, 
to je výsledek, můžete používat i počítadlo 
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     str.12- celá stránka, když bude čas, vyberte sloupečky a napište 
 do malého sešitu 
Prvouka – zopakujte si a vyjmenujte jarní květiny podle obrázků na str.38 
                  str.39, cv.1- na stromech vyraší pupen, pak květ, list, nezralý plod a 
nakonec zralý plod 
                              cv.2,3 
                  str.40, cv.1,2,3 
Nakresli do sešitu PRV jarní obrázek na celou stránku a vepiš na linky jarní 
měsíce 


