
Vážení rodiče, 

posílám dětem učivo na příští týden. Učivo si průběžně s dětmi doplňte. Každý den si musí 

děti číst. Od pondělí do pátku probíhá on-line výuka od 10. hod. (Čj, Ma) 

 

Pondělí 8. 3. 2021 

Český jazyk PS malý str. 14/ cv. 1 

- Do slov přidávejte slabiky či – čí, ři – ří. 

Matematika PS str. 32/ cv. 2 

- Počítej řadu a výsledek zaokrouhlete na desítky. 

Prvouka PS str. 32/cv. 3 

- Rozluštěte název povolání a napište věty podle vzoru. 

Čítanka str. 101 

- Přečtěte si hádanky: „ V zahradě a na poli“. 

Písanka str. 11 

- Přesmyčky – napiš měsíce. 

- Spoj body podle toho, jak jdou písmena v abecedě za sebou. 

Úterý 9. 3. 2021 

Český jazyk PS malý str. 15/ cv. 1 

- Doplňte do slov slabiky ci – cí, ji – jí. 

Matematika PS str. 32/cv. 3 

- Slovní úloha – vypočítej a napiš krátkou odpověď. 

Čítanka str. 102, 103, 104 

- Přečíst text : „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.  

- (Každý den 1 strana textu.) 

Písanka str. 12 

- Opsat říkanku: „Vláček“. 

 

 

 

 



Středa 10. 3. 2021 

Český jazyk PS malý str. 16/cv. 2 

- Podle obrázků napište odpovědi na otázky. Odpovědi napište celými větami. 

 

Matematika PS str. 33/cv. 1 

- Vypočítej příklady. 

Písanka str. 12 

- Čárami odděl názvy dopravních prostředků a napiš je. 

 

Čtvrtek 11. 3. 2021 

Český jazyk PS malý 17/cv. 1 

- Dopiš do slov slabiky di – dí, ti – tí, ni – ní. 

Matematika  PS str. 33/cv. 2 

- Z čísel tvořte příklady na odčítání tak, aby rozdíl byl 48. Utvořené příklady napište. 

Prvouka PS str. 32/ cv. 4 

- Vybarvěte každý rámeček jednou barvou. Stejnou barvou zakroužkujte výrobky, které 

k rámečku patří. 

Písanka str. 13 (3 řádky) 

- Napiš slova do správných řádků. 

Pátek 12. 3. 2021 

Český jazyk PS str. 18/cv. 1, 2 

- Vyhledejte a podtrhněte měkké slabiky. (cv. 1) 

- Doplňte, kdo vykonává tyto činnosti. (cv. 2) 

Matematika PS str. 33/cv. 3 

- Slovní úloha – vypočítej a napiš krátkou odpověď. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


