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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 1. ročník  

TÝDEN 2. 11. – 6. 11. 2020 

 

ČTENÍ - ŽA – str. 35 – 39 

- Každý den jedna strana v živé abecedě + práce se slabikami; na koberečku skládat 

slabiky, slova; diktát slabik na mazací tabulku,… 

PSANÍ – dbejte na správné hygienické zásady při psaní – sedět rovně na židli, židle rovně u 

stolku, podložit nohy stupínkem, pokud dítě nedosáhne, obě ruce na stolku, úchop tužky 

špetkový = ve 3 prstech, tupý konec tužky leží v hnízdečku a míří za rameno, naklonit sešit 

před psaním; na tužku netlačit; před psaním do sešitu procvičit paže, ruce, prsty; zkusit si cvik 

nebo číslo několikrát na mazací tabulku;  

MPP – str. 30 + 31 horní zátrh 

- práci si rozložte na dva dny, nebo na dopoledne a odpoledne; děti nedělají obě strany na 

jeden zátah – ruka unavená, cvik se nedaří 

- např. 1. den: str. 30 velký cvik podle šipek, několikrát obtáhněte + 4 řádky ze str. 31 

         2. den: cvik zkusit na mazací tabulku na řádky - dodržet začátek, obrat a konec vždy 

na lince, ale cvik může být přes několik linek; dokončit MPP str. 31 

MPP – str. 32 + 33 (opět rozložit na dva dny) 

MATEMATIKA 

Pracovní učebnice - str. 31- 34 

- Můžete dělat podle školního rozvrhu – pátek není matematika, ostatní dny vždy 1 stránku. 

- Při sčítání, ale i při porovnávání (<, >, =) si děti mohou znázorňovat pomocí pastelek, 

kostiček, prstů nebo na počítadle, pokud máte doma. 

PRVOUKA 

Str. 19 – Opakování podzim 

Str. 20 – Moje rodina_____________________________________________________ 

Návrhy dalších činností pro děti (dobrovolné): 

Pracovní činnosti: Práce se stavebnicí – děti, postavte něco zajímavého ze stavebnice, pošlete 

mi fotku vaší stavby  

                              Práce s modelínou – vymodeluj něco podle svojí fantazie, zkus modelínu 

hníst, válet, koulet, uštipovat, krájet a podobně. Zkus uplácat z modelíny placku a otiskni do 

ní list. 

Výtvarná výchova: Podzimní zvířátka - při procházce venku nebo jen na zahradě nasbírej 

různé barevné listy. Popros rodiče, ať ti ukáží, jak je vylisovat. Za pár dnů zkus z listů sestavit 

nějakou postavu (skřítka) nebo zvířátko/ zvířátka a nalep je na čtvrtku/ papír. Obrázek můžeš 

dokreslit pastelkou nebo fixou podle fantazie – vyfoť mi svůj výtvor a pošli mailem. 

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/podzim/516-obrazky-z-podzimniho-listi 


