
Vážení rodiče, 

posílám dětem učivo na další týden. Učivo si průběžně s dětmi doplňte. Každý den si děti 

musí číst z čítanky nebo z vlastní knížky. 

Od pondělí do pátku probíhá on-line výuka od 10,00 hod. (ČJ, MA) 

 

Pondělí 15. 3. 2021 

Český jazyk PS velký str. 7/cv. 3 

- Doplň do slov i, í nebo y, ý. Potom ke každé řadě přiřaď slovo nadřazené. Vybarvi ho 

barvou příslušné pastelky. 

Český jazyk PS velký str.8/cv. 4 

- Pojmenuj obrázky a slova vyškrtej ve čtyřsměrce. Ze zbylých písmen sestav po řádcích 

tajenku a zapiš ji. 

Matematika PS str. 34/cv. 1 

- Vypočítej. 

Prvouka PS str. 33/cv. 1 

- Popište části těla. (učebnice PRV str. 26 – člověk) 

Čítanka  str. 105 

- Přečíst text: „Na jaře“. 

Písanka str. 13 (4 řádky) 

- Napiš slovo nadřazené k obrázkům. 

- Napiš slova opačná. 

 

Úterý 16. 3. 2021 

Český jazyk PS malý str. 18/cv. 3 

- Doplňte měkké slabiky. 

Český jazyk PS malý str. 19/cv. 4 

- Doplňte měkké slabiky. Ke každé skupině slov napište slovo nadřazené. 

Matematika PS str. 34/cv. 2 

- Doplňte čísla. 

Čítanka str. 106 

- Přečíst říkanky: „Řeka“ a „Žába“. 



 

Písanka str. 14 

- Opsat báseň: „Pohádková“. 

 

Středa 17. 3. 2021 

Český jazyk PS velký str.8/cv. 5 

- Doplň do slov vynechaná písmena. Obrázek pak vybarvi podle nápovědy. 

Matematika PS str. 34/ cv. 3, 4 

- Vypočítej slovní úlohy a napiš krátkou odpověď. 

Čítanka str. 107 

- Přečíst text: „Les“. 

Písanka str. 14 

- Přesmyčky – pohádkové postavy. 

 

Čtvrtek 18. 3. 2021 

Český jazyk PS malý 19/ cv. 5. 

- Podle vzoru tvořte slova. Napište je na volné linky. 

Český jazyk PS malý 19/cv. 6 

- Doplňte měkké slabiky (ži, ží – ši, ší) 

Matematika – učebnice str. 36/cv. 1 

- Příklady opište a vypočítejte na papír nebo do sešitu. 

Prvouka PS str. 33/cv. 2, 3 

- Vyhledej ve čtyřsměrce názvy všech měsíců, napište je ve správném pořadí. 

Čítanka str. 108 

- Přečíst text: „ O toulavé kapce krve“. 

Písanka str. 15- 4 řádky 

 

 

 



Pátek 19. 3. 2021 

Český jazyk PS velký str. 9/cv. 1, 2, 3, 4 

1. Přečti si popis skřítka.  

a) Podle popisu a vlastní fantazie nakresli skřítka do připraveného rámečku. 

b) Vymysli jméno pro tohoto skřítka a napiš ho. 

2. Pracuj se cvičením 1. 

a) Vyhledej a červeně podtrhni část věty, ze které se dozvíš, jakou má skřítek hlavu. 

b) Vyhledej a modře podtrhni část věty, ze které zjistíš, jaký má skřítek nos. 

c) Vyhledej a žlutě podtrhni část věty, která říká, jaké má skřítek tělo. 

d) Vyhledej a zeleně podtrhni část věty, která popisuje, čím se skřítek živí. 

3. Pracuj se cvičením 1. Rozhodni, zda jsou věty správné. 

4. Na papír namaluj vlastního skřítka. Potom doplň uvedený dotazník. 

Matematika – učebnice str. 38/cv. 5 

- Příklady opište a vypočítejte na papír. 

 

 

 

 


