
Vážení rodiče, 
posílám dětem učivo na tento týden. Učivo si průběžně s dětmi dopište. Každý den si musí 
děti číst z čítanky nebo z vlastní knížky. 
 
Pondělí 1. 3. 2021 
Český jazyk PS velký str. 5/cv. 1, 2 

- 1. Přečti si text. Slova s di, ti, ni – podtrhni červeně, slova s dy, ty, ny – podtrhni 
modře. 

- 2. Pojmenuj každý obrázek a vybarvi kartičku, která se k němu hodí. Slovo napiš. 
 

Matematika PS str. 30/cv. 1 
- Vypočítej příklady. 

 
Prvouka PS str. 31/cv. 1 

- Vylušti křížovku. 
 
Čítanka  str. 97, 98, 99 

- Přečíst text : „Zpívající domeček“. 
 
Písanka str. 9 

- Vybarvi srdíčka u činností, které máš rád. 
- Doplň do vět jména dětí. 
 

Úterý 2. 3. 2021 
Český jazyk PS velký str. 5/cv. 3, 4 

- 3. Podtrhni slovo zeleně, které se hodí do věty. 
- 4. Přečti věty a místo obrázků napiš slova. 

 
Český jazyk PS malý str. 12/ cv. 1 

- Dopiš do slov slabiky ži – ží, ši – ší. 
 
Matematika PS str. 30/cv. 2, 3 

- Vybarvěte dva domečky, které schovávají příklady se stejnými výsledky. (cv. 2) 
- Slovní úloha – vypočítej a napiš krátkou odpověď. (cv. 3) 

 
Písanka str. 10 

- Opiš říkanku: „Podzimní“ 
 
Středa 3. 3. 2021 
Český jazyk PS velký str. 6/ cv. 1, 2 

- 1. Přečti si text. Slova s i, í po měkkých souhláskách podtrhni červeně, slova s y, ý po 
tvrdých souhláskách podtrhni modře.  

- 2. Napiš názvy živočichů na linky. 
 
Český jazyk PS malý str. 13/ cv. 2 

- Do slov doplň vynechaná písmena. 
 



Matematika PS str. 31/cv. 1 
- Vypočítej příklady. 

 
Písanka str. 10 

- Přesmyčky – napiš měsíce. 
- Spoj body, jak jdou písmena v abecedě za sebou. 

 
Čtvrtek 4. 3. 2021 
Český jazyk PS velký str. 6/cv. 3, 4 

- 3. Přečti a vybarvi dvojice, které k sobě patří. Doplň do nich i, í nebo y, ý. 
- 4. Doplň do slov i, í nebo y, ý. 

 
Český jazyk PS malý str. 13/cv. 3 

- Doplňte slabiky ži, ží nebo ši, ší. 
 
Matematika PS str. 32/cv. 2 

- Příklady znázorněte na číselné ose a vypočítejte je. 
 
Prvouka str. 31/cv. 2 

- Vyhledejte ve čtyřsměrce činnosti dětí a napište je do tabulky. 
 
Čítanka str. 100, 101 

- Přečíst text: „Jak fazole rostla“ 
 
Písanka str. 11 

- Opiš říkanku: „Zimní“. 
 
Pátek 5. 3. 2021 
Český jazyk PS velký str. 7/cv. 1, 2 

- 1. Přečtěte si básničku. Červeně podtrhni slova s měkkými slabikami. Modře podtrhni 
slova s tvrdými slabikami. Napiš větu, co dělá medvěd. 

- 2. Doplň do slov i, í nebo y, ý. 
 

Český jazyk PS malý str. 13/ cv. 4 
- Doplň slova do křížovky, která mají slabiky ži, ží nebo ši, ší. 

 
Matematika PS str. 32/ cv. 1 

- Vypočítej příklady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


