
Český jazyk 
-procvičujeme rozlišování tvrdých a měkkých slabik, slabikář, strana 90 
na procvičování můžete použít měkkou houbičku a tvrdé dřívko, při vyslovování 
měkkých slabik - mačkáme houbičku, při vyslovování tvrdých slabik tvrdé dřívko 
čteme sloupečky nahoře, předložku čteme se slovem dohromady, píšeme zvlášť! 
čtení dvojic vět, uvědomit si, jak měkkost-tvrdost slabik zcela změní význam slova-
zvoní-zvony, vrátí-vraty, kořeny-koření, vymýšlíme další věty s těmito slovy 
pojmenujeme obrázky a přiřadíme k nim dvojice podobných slov 
u sovičky-jména dětí oddělíme čarou a přečteme je 
článek Štika-přečíst, červeně vyznačit tvrdé slabiky, modře měkké slabiky-podtrhnout 
nebo zakroužkovat 
slabikář, strana 91-obrázkové čtení, číst, zopakovat druhy ovoce, které máš nejraději, 
proč je zdravé,  jaké znáš exotické ovoce 
nakresli, jaké ovoce máš nejraději 
osmisměrky, strana 27 
pokračujeme v psaní v malé písance 
 
 
Matematika 
- pracovní sešit, strana 27-opakuje pojem o tolik méně 
cvičení 1-možnost využít kostičky z lega pro znázornění, sestavit příklad na odčítání 
rámečku 
slovní úlohy 2,3-přečíst zadání, znázornit, uvědomit si, že pokud je o...méně, musíme 
odčítat! 
sestavit příklad, vypočítat, napsat odpověď 
sloupečky, cvičení 4, opět znázornit, zopakovat rozklad čísel na desítky 
cvičení 5 napsat na papír 
vrátíme se na stranu 26 - kreslíme stejný počet a o ...méně 
cvičení 2, řešíme slovní úlohu 
cvičení 3,4-vyškrtáme obrázky, aby bylo v každém řádku o 3 méně, o 5 méně a 
sestavíme příklady  na odčítání 
cvičení 5-slovní úloha 
při procvičování sčítání, odčítání a rozkladu čísel možno využít tabulek na poslední 
straně pracovního sešitu 
 
 
Prvouka  
-téma rodinné oslavy, pracovní sešit strana 57,povídáme si s dětmi o rodinných 
oslavách, prohlížíme si fotografie, zapisujeme, kdy jsme se narodili my, naši rodiče, 
popř.sourozenci a prarodiče 
do prázdného rámečku nalepíme fotografii z některé oslavy nebo nakreslíme obrázek 
strana  58-procvičujeme a zapisujeme dny v týdnu, rozlišujeme pracovní dny a 
víkend 
v kalendáři vyznačíme volné dny a nakreslíme obrázek 
strana 59-naučíme se nazpaměť říkanku a uhodneme, jaký čas ukazují Ájiny hodiny 
pomocí špejle si na hodinách ukazujeme čas - poznáváme pouze celé hodiny! 
na hodiny přimalujeme malou ručičku podle návodu   
 


