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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 1. ročník  

TÝDEN 14. 10. – 16. 10. 2020 

 

ČTENÍ  - ŽA – pokyny ke cvičením jsou vždy dole na stránce. 

str. 27;  (cvičení mašlička – rozděl slova na slabiky, krátkou slabiku označ TEČKOU,     

dlouhou slabiku ČÁRKOU, jako na str. 9) 

 str. 28 - Hláska a písmeno S, s (děti, které byly v úterý ve škole, dokreslí jen obrázky dole, 

jinak mají hotovo) 

 str. 29;  (cv. srdce – přikládejte na mřížku písmena z abecedy, pak písmena napište – jen ta 

písmena, která jsme se učili M, A, L, E, S) 

Skládací abeceda – děti si vzaly domů koberečky s písmeny, můžete procvičovat diktáty – 

rodič diktuje buď písmena, nebo slabiky a dítě je skládá dole na okraji koberečku  

PSANÍ – Co je při psaní důležité: děti sedí rovně u stolku, nohy na zemi (podložte 

stupínkem), neopírají si záda, mezi břichem a stolem je mezera, obě ruce na stole – předloktí 

se opírají o stolek, ale loket ruky, která píše, je přes okraj stolku, před sebou přímo tu stranu, 

na které budou pracovat; leváci nakloní horní okraj sešitu doprava, praváci doleva. Před tím, 

než vezmou děti tužku do ruky, si protáhnou paže, zápěstí, jednotlivé prsty (děti znají několik 

básniček, které říkáme před psaním a procvičujeme při nich prsty).  

Tužku držíme mezi palcem a ukazovákem, prostředník podpírá tužku zespoda; prsteníček a 

malíček je schovaný v dlani. Tupý konec tužky je položený v jamce mezi palcem a ukazovákem 

– říkáme v hnízdečku nebo v peřince, míří někam za rameno. Na tužku netlačíme, hrana ruky 

nám volně klouže po stolku, po sešitě. Druhá ruka je položená na sešitě a přidržuje ho. 

Psaní si rozdělte aspoň do dvou částí, mezi tím si děti udělají pauzu, ruce a prsty si 

odpočinou. 

Mazací tabulka – děti si můžou zkoušet psát tvary a číslice na ni, než je budou psát do sešitu. 

Moje první psaní (MPP) Zajíčci- str. 27 (dodělat) 

Psaní číslic (PČ) Pejsek - str. 2, 3 (číslice 2, 3) 

MATEMATIKA  

str. 24 – dodělat; (cv. 3 – znázorni příklad 1 + 1 (nakresli např. jedno jablko červené, jedno 

zelené, kolik jich je dohromady? Do rámečků pod obr. zapiš příklad 1+1=2) 

str. 22/1, 3 – geometrické tvary (říkej, co u vás doma má tvar kruhu, čtverce,…)                                                

str. 25 – geometrické tvary 

str. 26/1, 2 – psaní číslice 3 

PRVOUKA – úkoly VV a HV jsou dobrovolné, hlavně si s dětmi povídejte, děti vybarví 

obrázky podle zadání, převypráví pohádku o řepě 

 Uč. str. 16, 17 – Podzim na poli, Podzim na poli, str. 13 – Podzimní počasí 


