
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 1. ROČNÍK 

TÝDEN 16. 3. – 20. 3. 2020 

***** 

ČTENÍ 

 

PONDĚLÍ - ÚTERÝ: 

ČÍTANKA  - str. 96 - 97 -  písmeno G - slova na kartičkách se žlutým puntíkem 

 PS: str. 15/1,2, 4, práce s kartičkami 

 

STŘEDA – ČTVRTEK 

ČÍTANKA - str. 98 - písmeno F -  slova na kartičkách s růžovým puntíkem  

PS: str. 16/1,2,3,práce s kartičkami 

 

PÁTEK 

ČÍTANKA -str. 99 - 100 - písmeno CH -  slova na kartičkách s fialovým puntíkem  

PS - 17/1,2,3, práce s kartičkami 

 

V pracovním sešitě mohou samozřejmě udělat všechna cvičení. Uprostřed pracovního sešitu jsou 

pracovní listy, kam se nalepují slova z kartiček na tvrdých stránkách. Slova na kartičkách mohou děti 

řadit podle slabik (slova se slabikou ga, ge...), mohou vyhledávat podle zadání - Najdi všechna zvířata, 

(gorila, gepard...), podle popisu - Vědec, který zkoumá nerosty - geolog.  

 

Nakonec vypracujte pracovní listy pro jednotlivá písmena: 

G - str. 6 - uprostřed PS 

F - str. 7 

CH - str. 8 

Za každý vzorně vypracovaný list dostanou jedničku. 

 

PSANÍ 

 

Písanka - str. 21, 22, 23, 

Teď jsem si uvědomila, že pomalu dokončujeme Písanku 2, takže do Zduchovic posílám zs 

Minutovkama Písanku 3, ostatním postupně předám. 

 

MATEMATIKA 

 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU DO 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY 

 

PS  - str. 10 - 15 

Minutovky - str. 6, 7 

kdo nemá, postupně si dodělává cvičení na 2, 3, 4. 

 



PRVOUKA 

části lidského těla 

 

………………………………………………………………………………… 

 

tipy na výukové materiály dostupné z internetu, které vám mohou pomoct s procvičováním  

(další odkazy najdete na stránkách školy) : 

www.rysava.websnadno.cz 

1. ročník  - Čtení - hlásky a písmena F, G, CH 

                  Matematika sčítání v oboru do 20, můžete vyzkoušet Jarní opakování 

 

www.matyskova-matematika.cz 

- rozkliknout 3 díl, k jednotlivým stránkám jsou k dispozici matodická videa.  

  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-aktualizovane-vydani/ 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 

 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-aktualizovane-vydani/
https://www.ceskatelevize.cz/
http://nns.cz/
http://fraus.cz/
http://skolakov.cz/
http://onlinecviceni.cz/
http://pravopisne.cz/
http://skolasnadhledem.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

