
Třída 1.A – učivo do 6.11. 

Český jazyk 

 Živá abeceda str.37-42 (Prosím, pracujte podle pokynů na daných stránkách. Kde je uvedeno, 

že mají děti skládat slabiky z písmen, tam by měly zkoušet psát slabiky na stírací tabulku.) 

Na str. 38 ve cvičení se srdíčkem by si děti též měly vybrat jednu řádku slabik a opsat ji na stírací 

tabulku a opět číst; popř. děti, které si již osvojily čtení těchto slabik, mohou podle diktátu rodičů 

znovu zkusit samy psát tyto slabiky. Na str. 39 si děti některé „vylovené“ slabiky napíší na stírací 

tabulku a pokusí se z nich složit (napsat) slova – např. máma, pusa, pila. Na str. 41 doporučuji, aby si 

děti nejprve vyhledaly stejnou slabiku krátkou i dlouhou – např. sa- sá (pokud tam obě jsou), a pak si 

obě slabiky napsaly na stírací tabulku. 

Pro zábavu i procvičování čtení, písmen, slabik a slov doporučuji, aby si děti s rodiči zahrály hru na str. 

45 (opět zde mohou využít stírací tabulku). 

 Písanka str. 12-17 

Stále platí kontrolovat, zda děti při psaní sedí rovně, drží správně tužku a netlačí na ni. Nová písmena 

by si měly procvičovat na stírací tabulku nebo cvičný papír. Na str. 13, 15, 17 u obrázku ruky s tužkou 

mohou děti ještě procvičit probíraná písmena, nebo mohou zkusit psát písmena podle diktátu rodičů. 

Matematika 

 str. 27-29 (Děti si mohou ze svých zásobníků vyndat číslice 1-6 a postupně cvičit jejich řazení 

vzestupně a sestupně; dále si mohou cvičit rozklad čísel 6 a 5 na počítadle, např.1+5, 2+4 atd.). Na 

str. 27 děti tvoří ústně příklady k číselným osám, (příklady lze i rovnou psát pod číselné osy nebo do 

malých sešitů). Na str. 29 při znázornění slovní úlohy o koláčcích – lze znázornit 3 červená kolečka 

jako 3 koláče s marmeládou, 2 černá kolečka jako 2 koláče s mákem a 1 žluté kolečko jako 1 koláč 

s tvarohem; příklad pak zapsat takto: 3+2+1 = 6. V posledním cvičení na str. 29 – poslední dva 

sloupce, kde se doplňuje druhý sčítanec do žlutého okýnka – je vhodné si příklady nejprve ukazovat 

na počítadle; lze si říkat „2 a kolik musím přidat nebo kolik mi chybí do 6“ atd. 

Moje první psaní (Psaní číslic) str. 1 (tři řádky psaní nuly) a str. 2, 3 vždy poslední řádek. Děti, prosím, 

upozornit, že nulu začínáme psát odshora doleva. 

Prvouka 

 str. 18-19 

Děti mohou na list papíru nakreslit 1 velký nebo více menších tvarů listů (např. podle str. 12, 18, 19) a 

vybarvit podzimními barvami. 

Doporučuji zhlédnout tyto odkazy: 

https://edu.ceskatelevize.cz/listnate-stromy-casti-stromu-ekosystem-5e4418fe17fa7870610ed2a7 

https://edu.ceskatelevize.cz/jehlicnate-stromy-5e44191a17fa7870610ed379 

https://edu.ceskatelevize.cz/ucitelka-1-2-tr-co-delaji-ptacci-na-podzim-5f7da96c3251ab79e1314767 

https://www.youtube.com/watch?v=MMyloyuG80k 

https://edu.ceskatelevize.cz/listnate-stromy-casti-stromu-ekosystem-5e4418fe17fa7870610ed2a7
https://edu.ceskatelevize.cz/jehlicnate-stromy-5e44191a17fa7870610ed379
https://edu.ceskatelevize.cz/ucitelka-1-2-tr-co-delaji-ptacci-na-podzim-5f7da96c3251ab79e1314767

