
 

Ahoj sluníčka ,  

máme tu další týden domácí výuky. Opět se spolu budeme potkávat na 

videokonferencích, kde zkusíme udělat co nejvíce práce společně. Tento týden 

nebudeme mít video výuku v úterý, protože v celém Vacově a širším okolí 

nepůjde elektřina, takže bychom se nespojili. 

Chtěla bych vám všem moc poděkovat za to, že tak krásně pracujete, poctivě 

chodíte na video výuku a plníte zadané úkoly.   

 

Český jazyk – video výuka - 12:00 

Písanka – str. 22 – Připomeň si tvar písmenek B, b a jak se napojují s ostatními písmenky. 

Matematika – video výuka - 8:00 

Český jazyk 

Učebnice 

str. 33 / cv 14 – Cvičení vypracuj do školního sešitu a pošli mi ho ke kontrole. 

Opiš slova do sešitu, rozděl je na slabiky. Barevně vyznač dvojhlásky (au, ou, eu) 

str. 33 / cv 15 – Prohlédni si obrázek. Nachází se na něm skupinky dvou písmen. Zkus 

vymýšlet slova, která obsahují tyto skupiny. Např. skupina JÍ – jídlo, skupina NÝ – hodný. 

Cvičení udělej jen ústně 

Pracovní sešit 

str. 19 / cv 4 – Vymýšlej nejrůznější slova z písmenek, která tvoří slovo OSTRŮVEK. 



 

Písanka – str. 23 

Matematika – Pošli mi svá řešení ke kontrole. 

str. 29 / cv 6 – Pavučiny jsme již řešili několikrát, 

proto jen připomínám, dávej pozor na směr šipek. 

str. 29 / cv 7 – U součtových trojúhelníků si dávej 

pozor na dodržení barevných podmínek. 

str. 29 / cv 8 – Nejprve vybarvi všechny kostičky 

v levém obdélníku, potom se pokus doplnit tabulku.  

str. 29 / cv 9 – Zopakuj si práci s hodinami. 

Český jazyk 

Učebnice 

str.  34/ cv  19 – V tomto cvičení, nám řádil opět zlobivý trpaslík. Vymazal nám tři slova a 

místo nich nám tam zanechal jen jejich hláskovou stavbu. Pokus se přijít na slova, která by 

této hláskové stavbě odpovídala. 

Pracovní sešit 

str. 20/ cv.8 – Zahraj si na pana učitele / paní učitelku a zkus do textu doplnit čárky nad 

písmenka ú. 

Písanka – str. 24 – Dneska si zopakuješ písmenko F, f. Dej si pozor na správné psaní spodní 

kličky u malého tvaru. Píše se obráceně než u písmenek j nebo g. 

Matematika – video výuka - 12:00 

Prvouka – video výuka - 8:00 

Český jazyk 

Učebnice 

str. 35 /cv 20 – ústně – Pracuj podle zadání v učebnici 

str. 35 /cv 21 – na papír – Pokus se udělat zdravý jídelníček pro některou z pohádkových 

postav z nabídky. Jídelníček můžeš doplnit obrázky jak malovanými, tak klidně vystřiženými 

a nalepenými. Svůj jídelníček mi vyfoť a pošli. 



 

Pracovní sešit 

str. 21 / cv 11 – Doplň slovíčka, která se nám z textu ztratila. 

Písanka – str. 25 / 1 

Matematika – video výuka - 10:00 

 

Český jazyk – video výuka - 8:00 

Písanka – str. 25 / 2 

Matematika  - Pošli mi svá řešení ke kontrole. 

str. 32/ cv 1 – Zahraj si hru se Sylvou a Tomášem a pokus se doplnit tabulku. 

str. 32/ cv 2 – Vypočítej příklady a výsledky napiš do rámečků. 

str. 32/ cv 3 – Pokus se opět vyřešit pavučiny. 

str. 32/ cv 4 – V tomto cvičení si potrénuješ rozdělování čísel. Každé číslo rozdělíš na tři. 

POZOR dvě z nich musí být stejná! 

 

Pokud si budeš chtít procvičit počítání, posílám odkaz na početní pexeso. Otáčej kartičky – 

k příkladům hledej do dvojice správné výsledky. 

https://wordwall.net/play/6135/515/658  

 

 

Jestli rád/a vytváříš a vyrábíš, můžeš zkusit vyrobit stromového 

skřítka. Na jeho výrobu použij cokoliv, co roste na stromech a 

okolo nich. Posílám malou inspiraci. 

 

 

Nezapomeň se každý den alespoň na chviličku proběhnout nebo projít venku. A pokud si 

budeš potřebovat zlepšit náladu, zazpívej si svojí oblíbenou písničku.  

 

 

 

https://wordwall.net/play/6135/515/658

