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ČJ

Tento týden bude hodně procvičovací. Opět připomínám, pokud někdo nestíhá v daném týdnu 
probrat učivo, může si přesunout část na další týden nebo na dny, které budou pro vás volnější.
Ve Slabikáři jsme začali písmeno Č č, které se procvičuje na str. 63. Prosím slova typu „myčka“
číst s pomalejšími čtenáři pomocí slabik a obloučkovat, např. myč-ka, tyč-ka. Je vhodné si 
uvědomit rozhraní slabik, vytleskávat slabiky. Připomínám, slova se složitější stavbou a 
víceslabičná slova čteme vázaným slabikováním, přečtené slabiky neopakujeme. K tomuto učivu 
máme hodně slov a texty v PS na str. 36, 37. Zdatní čtenáři mohou přidat i str. 38, kde jsou 
víceslabičná slova s uzavřenými slabikami, prosím vytleskávat, obloučkovat, číst vázaným 
slabikováním.

Psaní

Ve psaní bude tento týden rovněž opakovací a procvičovací. To, co jsme se naučili, upevníme 
přepisem, opisem a diktátem. Pište, prosím, do školního sešitu. Děti mohou opsat slova ze 
Slabikáře, např.na str. 51 slova psacím písmem – káva, pivo, mouka...stačí opsat 2 řádky. Nebo 
přepíší z tiskacího písma do psacího 2 řádky z říkanky str. 57 „Jede, jede vlak, veze nás na hrad.“
Formou diktátu písmen a slabik zopakujte probraná písmena.

M

V matematice dokončíme 2. díl. Str. 54 až 56 – procvičení počítání do 20, rozklady čísla 10 a 20. 
Tento úkol je dost důležitý – str. 55 cv. 1. Děti by měly zpaměti umět rozklad 10, později 20. Na 
úkoly s dopočítáváním do 20 si můžeme pomáhat počítadlem nebo jiným názorem. V Početníčku 
str. 25.

PRV

Pokud máte možnost, vyjděte na zahrádku nebo ven a ukažte si keř, strom, pojmenujte jeho části a 
ukažte si, jak raší pupeny. PS str. 49. Domácí zvířata a jejich mláďata znají děti už od školky, 
doufám, že to bude oblíbené téma. Péče o hospodářská zvířata patří k tomu – str. 50.
Pokud máte možnost, říkejte si názvy rostlin, stromů, keřů, které kolem sebe vidíte. To je nejlepší 
učení. 

Přeji pěkné dny a hodně sil.


