
 

DOMÁCÍ ÚKOLY: v období 1. 4. – 8 . 4. 2020 
 

!!! PROSÍM, pište do cvičného sešitu DATUMY. 

 

SEŠIT ŠIKULKA: pokračovat v práci navíc, budou-li se děti nudit, a když budou chtít razítka do soutěže. 

 

ANGLICKÝ JAZYK: – opakovat slovíčka všech probraných lekcí, případně dobarvit obrázky po str. 38. 
 

 

 
        

ČTENÍ:  

                       

     ČÍTANKA: str. 95 - 97                   PÍSANKA č. 2: str. 24 +26,  půl strany denně 

  

!!! Co se týče písanky č. 2: Tu mají děti většinou u sebe. Ale někteří ji měli ve škole. Já jsem je vyzvedla 

a raději jsem už vzala i nové písanky 3 a nový velký sešit do Ma 7.  Některý den si udělám procházku 

Výškovicemi a tyto sešity Vám roznesu. Vhodím do schránky, pokud se povede. Jsem zdravá, nemám 

žádné projevy nemoci, ale kdo máte doma dezinfekci, můžete pro lepší pocit a pro jistotu obaly raději 

postříkat. 

Děti, které bydlí mimo Výškovice, se obávat nemusí. S rodiči se domluvíme na předání telefonicky. 

                                                     

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.  

 

Procvičovat: slovní 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. Zpaměti opakovat básničku Slovní druhy - celou     

 

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

                                                                                                                  

             ČESKÝ JAZYK: opakování na str. 97+98 + 104 + 112 / 18, 19, 20  

 

!!! Při opisu slov a vět budou nyní již děti zapisovat číslicí nad slovem slovní druh, o který jde. Hlavně 1. 

- 5., + 7... slovní druh, zkoušet i ostatní. Vždy mohou děti pracovat s pomocnou tabulkou. 

 

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.  
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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. 24+25+26 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.  

 

Dále procvičovat, co dítě potřebuje: 

- Procvičovat sčítání i odčítání do dvaceti i do sta přes desítku (např.58+9, 54-9, 28+40, 92-60, 35+42, 

96-53). 

- 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. 

- Sčítání a odčítání písemné (pod sebou do sta). 

- Slovní úlohy do 100, zápis slovních úloh. 

  

PRVOUKA:  

 

     Str.: 48+49, Umět vyjmenovat hospodářská domácí zvířata, 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. 

 

 


