
Učivo třídy 1.B do 28.4. 

Vážení rodiče, zdravím Vás a děkuji za domácí přípravu s dětmi. Jak určitě 

víte, dopisujeme písanku 2. díl a možná dětem docházejí další malé sešity. 

Písanka nová 3.díl, sešit Ps, sešit matematika budou připraveny k vyzvednutí  

na malé budově na lavičkách u šaten v tyto dny: 

Pondělí 27.4.    úterý 28.4.    středa 29.4.     vždy od 8,30 do 10,30 hodin 

Komu termín nevyhovuje, napište mi.  

Slabikář – str.63, sloupečky slov s novými slabikami ga – gá a další jste určitě 

četli a vyznačili barevně 

                   str.64 slabiky fa – fá a další přečteme, vyznačíme 

                   str. 98- písmeno Ff, vyznač v článku a v říkance, čti věty se správnou 

melodií podle znaménka na konci    

                    str.99- písmeno CH, ch vyznač v článku i v říkánkách, str.64- slabiky a 

sloupce slov 

Čtení článků a říkanek si klidně rozděl na dva dny. Ale článek přečti 3 krát. 

Článek Polička- je navíc, když budete mít splněno. 

Pracovní sešit- str.16, cv.1,3,4 

                            str.17, cv.1, vyberte sami, které děti zvládnou 

Písanka- str.30, písmenka S, Š  klobouček u těchto písmen píšeme nad 

pomocnou linkou 

                str. 31- opis, přepis  

                str. 32- za větami si zkontroluj hned znaménka, a u slov čárky, háčky, 

tečky 

Matematika- str. 19 

                         str. 20- celá , cv.1- opište do sešitu M sloupeček 20 – 8 až po 20 -2 

a postupně procvičujte zpaměti 

                                                 cv.5 – první dva sloupečky také opište a naučte 

zpaměti 

                         str. 21- ústně podle obrázků říkej o kolik je více obrázků, méně 



                       str.22, cv.1- nakreslete pod obrázky jakoby do druhého řádku, 

pozor na zvonečky- tam musí být nakresleno 5 zvonků, motýlci- musí nakreslit 7 

motýlků, tam většinou děti chybují 

Důležité je vysvětlit, když má někdo o něco více přičítáme - sčítáme, o něco 

méně odčítáme. Takto budeme postupovat u řešení slovních úloh. 

                                   cv.2,3,4,5 

Prvouka- str. 43, vypravování podle obrázku, čtení říkanky s pomocí rodičů 

                              cv.1 medvídek 

                  str.44- Co už umíme, je to test, zkuste si ho, můžete si pak stránku 

ohodnotit sluníčkem, jednička je sluníčko s úsměvem, přeji vám hodně štěstí a 

mnoho usměvavých sluníček. Mějte se pěkně. 

 

 

 


