
Třída 1.A – učivo do 13.11. 

Český jazyk  

 Živá abeceda str.43–44 (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.44 by si děti měly nejprve procvičit čtení slabik v řádcích, a pak pracovat podle uvedených 

pokynů. Je důležité, aby si děti zautomatizovaly čtení slabik jako celku. Vysloví např. „m“-„a“, a pak 

„ma“; ale měly by si zkoušet i slabiku „ma“ opět zkusit zpětně rozložit na „m“-„a“. Při nácviku čtení 

slov děti dělí slova na slabiky (pro snadnější nácvik lze pod slabiky vyznačit obloučky). Též by děti 

měly při čtení stále používat záložku či si ukazovat prstem na čtené slabiky (slova). Nenuťte, prosím, 

děti číst slova plynule, ale raději déle slabikujte (samozřejmě doba slabikování je u každého dítěte 

odlišná). Postupně by se měly zkracovat pomlky mezi slabikami, a tak později přejít k vázanému 

slabikování. Děti mají nárok vázaně slabikovat do konce 1.třídy (pokud však děti čtou plynule slova, 

nenutíme je ke slabikování). 

 Slabikář str.3-5 (Prosím, pracujte podle pokynů na daných stránkách.) 

Od str.3 se děti začnou setkávat s větami. Měly by se seznámit s tím, že se věta skládá ze slov a mezi 

slovy necháváme mezery (píšeme je odděleně). Na začátku věty se vždy píše velké písmeno, pokud je 

na konci věty tečka, klesáme hlasem. Pokud je za slovem nebo na koci věty vykřičník, čteme s větším 

důrazem (i trochu hlasitěji). 

 Písanka str.18-23 

Při nácviku psaní slabik, by děti měly nejprve slabiku přečíst, pak ústně rozložit na hlásky (hláska je 

vyslovené písmeno) a následně napsat a opět pro kontrolu po sobě přečíst. 

Při nácviku psaní slov je to obdobné: děti slovo přečtou, rozloží na slabiky a hlásky, a pak píší za 

polohlasného pomalého vyslovování slova po slabikách (hláskách). Každé napsané slovo by měly po 

sobě hned přečíst a popř. doplnit čárky nebo tečky. 

Kde jsou v písance předepsaná písmena, slabiky či slova tiskacím písmem, tam by měly děti vše 

přepisovat písmem psacím. 

Matematika 

str.30-32 (Děti si mohou ze zásobníků vyndat číslice 0-6 a postupně cvičit jejich řazení 

vzestupně a sestupně.) Prosím, aby děti vždy 2 sloupky příkladů zeleně označené opsaly a vypočítaly 

do malých sešitů z matematiky tak, jak jsme již několikrát psali ve škole. Matematické zábavné úlohy 

na poslední straně desek matematiky mohou děti vypracovat dobrovolně, jen pokud už budou mít 

v sešitu vše vypracované. 

Prvouka 

 str.20-21 (Prosím, postupujte v rámci možností podle pokynů na daných stránkách.) 

Doporučuji zhlédnout tento odkaz:  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/398-rodina-struktura-rodiny-mezilidske-vztahy 

 


