
1. ročník   rozvezu papíry k písmenům, Na hradě Bradě 

Slabikář: 70 – 75 ř, g. Posílám také papíry s písmenky. Na druhou stranu mohou děti plnit úkoly, které si zadáte nebo 

mohou malovat obrázky, které daným písmenem začínají. (cca 10)  

Kdo chce, může pokračovat ve výuce čtení di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě. Písmeno F už většina zná.  

To dětem otevře možnosti čtení jednoduchých pohádek či komiksů, které máte doma. 

Protože jsou děti dost šikovné na čtení, mohou si číst jednoduché pohádky, ale vždy jen kousek. Je dobré také zjistit, 

zda děti vědí, co přečetly, o čem je přečtený text.  

Dodávám vám knížku Na hradě Bradě, která děti baví a postupně si v ní mohou číst. 

Písanka: 21 - 24 písmenko malé z píšeme jinak než je v písance. Je to proto, že si jej potom pletou s písmenkem r.  

 V místech, kde jsou dole volné řádky, nadiktujte 

dětem slova, která už jsme psali, z minulých 

stránek. Můžete zkusit i jednoduché věty. Je jen třeba, 

aby všechna písmena už byla natrénovaná.  

Matematika 18-20 

Matematika malá –  jen str 11 

Prvouka 48 – 49 na stránce dole jsou vždy úkoly 

k jednotlivým cvičením 

Byl bych rád, kdybyste mi všichni napsali mail se 

svými postřehy z domácí výuky, zda děti využívají 

výukové programy, které jsem vám psal. Zda vše 

chápou, či by bylo nutné zvolit další formu výuky. Úkol 

– vyfoťte vždy poslední stranu z úkolů a pošlete 

mi ji mailem do neděle do večera. Zatím to udělali 3 

rodiče. Prosím úkoly zkontrolujte, v případě chyb je označte jako ve škole a poté nechte dětem opravit. Děkuji 

 

2. ročník: rozvezu čítanku, sešit Čj  

Čj 15-18    
Bleděmodrý sešit Tvrdé a měkké souhlásky str 32-33, str33/3 vymysli věty a napiš do sešitu 
Čt 84 – 89 k textu jsou vždy otázky, tak je zodpovězte mamince nebo taťkovi 
Pís 11-12 
Matematika velká č.3.   9-12 
Matematika malá str - nic 
Prvouka str 9-10   Nemusíte přesazovat rostliny atd. Jen si o tom popovídat s rodiči. 
Byl bych rád, kdybyste mi všichni napsali mail se svými postřehy z domácí výuky, zda děti využívají výukové 

programy, které jsem vám psal. Zda vše chápou, či by bylo nutné zvolit další formu výuky. Úkol – vyfoťte vždy 

poslední stranu z úkolů a pošlete mi ji mailem do neděle do večera. Zatím to udělali 3 rodiče. Prosím úkoly 

zkontrolujte, v případě chyb je označte jako ve škole a poté nechte dětem opravit. Děkuji 
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