
 

1.ročník      2.11. – 6.11.2020 

 

Český jazyk 

1. Procvičování všech probraných písmen ( 4 tvary – velké, malé, psací i tiskací). Můžete si 

vytvořit hru pexeso a hledat dvojice (velké- malé,  psací- tiskací) 

2. Procvičování sluchové syntézy i analýzy jednoduchých slov (slabik): k – o – l – o → dítě řekne 

kolo a naopak (vhodná podpora obrázky),  to samé se slabikami (náročnější – slabika nemá 

většinou žádný význam) 

3. ŽA s. 31 (skládání písmen ze skládací abecedy podle diktátu – diktujte tak, aby vznikaly 

slabiky, slova → m  a   s  o  →  ma   so  (někdo uvidí i slovo maso) 

4. Písanka s. 9 (můžete vytvořit dětem pomůcku- kartu s tiskacími a psacími tvary známých 

písmen) – 1.řádek  přepis (pod tiskací písmeno napiš správný psací tvar) 2.-6.řádek počáteční 

písmeno (psací, alespoň 5x) ementál, inkoust, aktovka, umyvadlo, opice ; další řádky opis 

(podle psacího vzoru), přepis (podle tiskacího vzoru psacím), diktát písmen – Při psaní si vždy 

dítě nahlas říká (diktuje) jaké písmeno právě píše. Dbáme na správné držení tužky, sklon 

sešitu, sezení. Pozor na přítlak na papír a sklon písmen. 

5. ŽA s. 32 Říkejte rychle: Má máma má málo máku. (Pečlivě vyslovovat krátké i dlouhé slabiky.) 

Cvičení: K dvojici písmen vyhledejte slabiku na kartičce. (písmena ze skládací abecedy, 

kartičky se slabikami je nutno vytvořit) písmena m  a → dítě najde kartičku ma  atd. Hlásky i 

slabiky vyslovují děti nahlas. Obdobně i s velkými tiskacími písmeny. Pracujeme s obrázky (už 

jsem posílal dříve), trénujeme i sluchově (obsahuje slovo danou slabiku, vymysli slovo 

s danou slabikou). Úkoly v ŽA s. 32 

6. Písanka s. 10 – 11 ; Při psaní slabik nejdříve rozložíme slabiku na hlásky. Vyslovujeme hlásky a 

zároveň píšeme předepsanou slabiku. Nakonec doplníme diakritické znaménko (tečku, 

čárku). Pro psaní bez chyb je důležité zvykat děti na důslednou kontrolu vlastní práce (napíši, 

doplním znaménka, přečtu, porovnám s předepsaným, opravím). Při vyslovování slabik je 

třeba dbát na pečlivou výslovnost dlouhých hlásek.   Na str. 11 - 5.,6.,7.řádek -vedle tiskacího 

vzoru jednou psací tvar;  k obrázku počáteční slabiku     (motýl)  mo, (mísa) mí, (meloun) me,  

(maso) ma, (máma) má, (mimino) mi 

 

Časové rozvržení: 1.,2. – stále ; 3.,4. – PO, ÚT;  5.,6. – ST,ČT,PÁ 

 

 

Matematika 
 

1. Dokončit s. 31, pokračujeme na str.33  

 

2. Počítání na číselné ose s.34 si ukážeme a začneme při on- line výuce ve čtvrtek ! 

 

3. Samostatně s. 35,36 

 

 

 

 



Prvouka 

Udělejte si procházku za stromy a keři. Pozorujte jehličnaté a listnaté stromy, keře, hledejte 

jejich plody – pojmenujte je. Proč stromy a keře mají plody, k čemu plody slouží? (obsahují 

semena – rozmnožování stromů-rostlin)  

Plody a listy si můžete nasbírat a vytvořit z nich něco pěkného. 

Učebnice str. 10,11 

 

V tomto týdnu se budeme setkávat při 

on-line výuce. Nebojte se, v případě 

potřeby, využít konzultací  . 

 

Zdar vašemu snažení! 

Ať ve škole jsme dřív, než přijde 

sněžení. 

 

J.Sedláček 

 

                                  


