
1. ročník     

Informace k probíranému učivu
V období, kdy se žáci seznamují s písmeny, čtou otevřené slabiky a jednoduchá slova, je potřeba 
trénovat čtení velmi často. Raději několikrát denně, kratší dobu. Některé děti si slabiky osvojují 
snadno, bez větších obtíží skládají ze slabik jednoduchá slova. Někomu to ale trvá déle. A jen 
neustálým procvičováním lze vše zvládnout. Nová písmena probíráme tak, abychom mohli 
zvládnout učivo. Stále se ale vracíme a procvičujeme dřívější úkoly, dokud děti nemají jistotu, že 
slabiky přečtou vcelku. Hodnotíme zatím jen úspěšné čtení, pokud se nedaří, motivujeme k nácviku.
V matematice je rovněž v tomto období potřebné pochopit početní výkon a následně samostatně 
zapsat a vypočítat příklad. Vždy napíšeme vzor společně a podporujeme samostatnost při plnění 
podobného úkolu. Rovněž chválíme a motivujeme, na chyby upozorníme, děti učíme opravě.

2. 11. - 6. 11.

2. 11.

V pondělí si žáci prohlédnou zkontrolované úkoly, v případě potřeby udělají opravu.
Pokud bude vše v pořádku, doporučuji zopakovat čtení slabik, bylo by vhodné použít různé úkoly v 
ŽA tak, aby děti nečetly zpaměti. Pokud vidíme, že si dítě úkol pamatuje, zkusíme měnit pořadí 
slabik ve sloupci, na řádku.
V počítání si zopakujte početní výkony do 4 zpaměti, děti by měly dobře zvládnout rovněž 
porovnávání čísel do 4.

3.11 -  6. 11.
Čtení

ŽA   str. 34

Plníme úkoly podle zadání, procvičujeme čtení.

Str. 36, 37, 38

Nácvik Pp, slabiky
Čtení slov doporučuji pro zdatnější čtenáře, základem jsou slabiky. Do žlutých mřížek  (rámečků)
vkládáme písmena, která děti již znají, pokud má někdo chuť a zná i jiná, může rovněž doplnit.

Psaní
Písanka str. 6, 7, procvičovací listy

Nácvik m a slabik s písmeny m a l

Písmeno m je pro děti dost náročné, je vhodné využít na nácvik velký papír, zvětšený tvar. Píšeme 
jedním tahem, rozlišujeme tvar „prvního kopečku“ a těch dalších. Písmena tiskací píšeme odděleně,
psací spojujeme, píšeme jedním tahem. Děti si tento rozdíl musí při nácviku psaní slabik uvědomit.



Matematika

Sčítání do 5

Nácvik psaní číslice 5  Psaní číslic str. 5

Dbáme na správný postup, začínáme šikmou svislou čárkou, „bříško“ a nakonec vodorovná čárka 
nahoře. Opět obtahujeme velké tvary a následně píšeme menší.

PS  M  str. 21, 22

Zvlášť se soustředíme na „rozklad“ čísla 5   str. 21  dole

Děti se učí zpaměti i s názorem rozkládat číslo 5, uvědomují si správný počet. Nácvik bude probíhat
i on-line. 

Prvouka

Opakování str. 19

Téma  „U nás doma“  str. 20


