
26.3.              Další úkoly pro třídy 1.A a 1. B 

 

ČJ = SLAB. str. 72 – tabulku číst,skládat a se slovy tvořit věty 

                               - cv.2 barevně spojit a nakreslit k jedné větě do SLAB obrázek 

                   str. 73 – tiskace napsat nad článek všechny osoby,o kterých  jsi v 

                                   článku četl + nakresli k článku do SLAB malý obrázek 

                               - cv. v rámečku (jídelníček) – hraj si na detektiva a s pomocí           

                                  zadní strany SLAB. (desky) přečti vše a na papír velkými  

                                  tiskacími písmeny přepiš zákusky a nápoje 

                  str. 74 –vystříhat písmenko G a dopsat slabiky, také barevně kroužkuj  

                                 G g na celé této straně 

                  str. 75- sloupec číst a skládat 

                             - dopis přečíst a na papír k němu nakreslit obrázek 

  = Písmenkář   G g 

  =PÍS – str. 22 vše, str. 23 – doplň do vět slova: kole, vodu, luk a věty znovu celé 

              přepiš, str. 24 vše mimo prvního řádku 

          - do sešitu ČJ přepiš nebo si nech od někoho nadiktovat věty: 

                 Kamil koupil auto.                              Pavel nese kaktus? 

                Lenka má soudek?                              Kozel Pepa jí jetel. 

                 Kamil zalévá mák.                              Pája pije kávu. 

  

+Zkoušej si doma hrát hry: 

1. slovní kopaná = lev- voda – alej – j… 

2.tvoř věty typu = Mirek maluje motýla. 

                                 Simona sama sešila sukni. 

 



PRV = prac. seš. str. 36 – povídejte si o tom, kdy můžeme volat č. 150,158,155 

                                             a co řekneme do telefonu, když uvidíme bouračku  

                                             dvou aut, hořící les, srážku cyklisty s autem, oheň v 

                                             garáži, topícího se člověka …..+ na papír nakresli  

                                             obrázek, jak zasahují hasiči nebo lékař nebo policie 

                             str. 38 – vše 

                             str. 39 – cv. 1 barevně + básničku se nauč zpaměti 

 

       + na vycházce nebo na zahradě pozoruj změny v přírodě (počasí, květiny, 

                            práci lidí, zvířata….) 

     

MAT = list –obě strany 



 



 

           prac. seš. str.23 – vše , str. 24 – vše + sleduj, kde všude doma používáte  

                                                                    vodu,olej…. 

          GEO – na papír nebo do seš. nakresli obrázek pouze z geom. tvarů 

                     (kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník) 

+ zkus si doma hrát na obchod (pracuj s penězi) a kupuj, pak napiš na papír 

5 nákupů,pokud máš 20 korun  a 5 nákupů, pokud máš 17 korun 

 

Na papír nakresli, co vše kupuješ a připiš příklad (matem. řetěz s bublinami). 

 

HV = nezapomeň si také občas zazpívat nebo zafoukat na flétničku, zlepší 

          ti to náladu 



VV+ PČ = vše hezké, co doma namaluješ nebo vyrobíš, můžou tvoji rodiče 

       nafotit a poslat na email své paní učitelky nebo poslat na mobil, 

       číslo pro 1.A je   723 798 288 

                pro 1.B je   607 791 576. 

Musíte se nejen učit, ale také si dělat radost,tak se o ni podělte. 

Jste šikulkové, snažte se a my vám držíme palce. 

Hlavně ať jste zdraví! 

Těší se na vás a všechny na dálku zdraví          vaše paní učitelky 


