
Další úkoly pro třídy 1.A,1.B  

ČJ = SLAB. str. 83 - číst, povídat o článku 

                               - sloupeček číst, skládat a kroužkovat ve slovech písmeno  ch 

                   str. 84- číst 

                   str. 85 - číst + nakreslit obrázek k pohádce 

     = Pís.  str. 30 - od 2. řádku (začni nejprve cvičit písmenko na gumovací fólii,pak 

                                                     teprve do písanky 

                 str. 34 - piš slova: louka, koule, melou, pavouk, loudá, jedou 

                 str. 35 

           + do seš. Čj přepiš (nebo si nech nadiktovat) věty:    Jede Tonda autem? 

                                                                                                       Auto houká u louky. 

                                                                                                       Saša pase house. 

 

M = oba listy 

        pracov. seš. str. 30 - vše 

+ na procházce nebo venku si povídej o tom, co měříme na litry, co kupujeme na kilogramy, 

co můžeme měřit na metry 

+ zkus si znovu zahrát na obchod (s papírovými mincemi) 

 

PRV = Prac. seš. str. 42 + píseň ( kdo má možnost, tak si poslechne písničku na YOU TUBE) 

                             str. 43 - vše + pracovní list  a ne jeho druhou stranu nakresli oblíbené 

                                                      zvířátko 

VV+PČ = pošlete fotky svých krásných obrázků 

HV- Zpívej písničku  Když jsem já sloužil… a nenech zahálet ani svou flétničku 

TV= 

 

         Tělocvik 

Abychom jenom neseděli, můžeme si i zacvičit. Když úkol splníš, udělej si     

do řádky smajlíka. Hodně úspěchů. 
 



Skákej přes švihadlo.  

Udělej 10 kotoulů.  

Udělej 20 dřepů.  

Zatancuj si.  

Skákej po jedné noze přes celý obývák.  

Udělej 10 žabáků.  

Lez po čtyřech s obýváku do kuchyně a zpět.  

Choď pozadu.  

Zahraj si na vojáka a plaz se na zemi.  

Zahraj si s mamkou nebo taťkou pohybovou hru.  

Vyhoď míč 10x nad sebe a pokus se ho chytit, 

pokud ti to půjde můžeš zkusit vyhodit míč, 

tlesknout a chytit ho. 

 

Zahraj si s někým na pikolu.  

Válej sudy.  

Oběhni 2x váš dům.  

Házej si s někým míčem.  

Udělej 10x sed, leh.  

Zaskákej si panáka.  

Udělej 10x kočičí hřbet-pořádně se protáhni.  

Dělej kroužky zápěstím, předloktím a rukama. 

(jako ve škole při tělocviku) 

 

Lehni si na záda a předváděj jízdu na kole po 

dobu jedné minuty. 

 

     
    Tyto úkoly samozřejmě nejsou pouze na jeden týden. Můžeš nasbírat i 

více   smajlíků v každém okénku. Mnoho úspěchů. 
 

  

Mějte se hezky, užívejte si krásného počasí a velký  dík všem, kteří posílají fotky, videa ,sms… 

                                                                           Vaše paní učitelky 

                                           

 

 

    


