
 

DOMÁCÍ ÚKOLY:  v období 11. 3. – 17. 3. 2020 
 

!!! PROSÍM, ZAVEĎTE DĚTEM JEDEN LINKOVANÝ SEŠIT – cvičný sešit, kam budou děti 

vypracovávat všechny písemné úkoly.  Budou sem psát ČESKÝ JAZYK,  MATEMATIKU i PRVOUKU. 

Nepsat do našich malých sešitů vůbec nic, pouze do velkého sešitu v matematice nebo do malého 

cvičného sešitu. 
 

 

 
        

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: po str. 95                         PÍSANKA č. 2:  Napsat vše po str. 23 velké H      
                                    Zpaměti opakovat básničku Slovní druhy - celou     

                      

Toto máme již skoro všichni hotovo, takže navíc mají číst pouze svou oblíbenou knihu, kterou si 

zapíší do čtenářského deníčku.  

 

 

 

ČESKÝ JAZYK: 
Nově: začínáme se 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.  
 

Opakování:    Zapamatovat si!!! Str. 30, 60, 70, 93, 94 / růžový rámeček. 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                  

             ČESKÝ JAZYK: po str. 92 +110/ 10 + 111/ 11+12 

 

 

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.  

Dávat dětem otázky - např.:  

- Kolik je tam vět? 

- Najdi věty tázací, oznamovací, přací, rozkazovací? 

- Kde píšeme velká písmena? 

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

- Najdi slovo, které má nejméně slabik? 

- Vyhledat slova s písmenem u. Kdy píšeme u, ú, ů? 
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MATEMATIKA: sloupečky, příklady, slovní úlohy navíc nebo desetiminutovky diktované rodiči zapisují 

děti do cvičného sešitu. Také i geometrii. Nerýsovat do našeho sešitu geometrie. 

 

MATEMATIKA 6. díl velký: po str.18 vše. Naučit se násobky 2 zpaměti a ukazovat na prstech. 

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

- Opakovat rýsovat body, přímky a úsečky a měření úseček. Do sešitu rýsujeme pouze tužkou!!! Ne 

perem.  

- Pro opakování můžete využít obálku s číslicemi. 

 

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. Takže si děti vezmou 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. 40+41/ minulost, současnost, budoucnost – opakovat 

                   str. 44+45/ jaro, květiny na jaře, stromy a keře a vše, co s jarem souvisí 

Téma čas: 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 



  

  

               

 


