
Všechny Vás srdečně zdravím, 

 

Zadávám úkoly na týden od 23. do 27. března 2020. 

ČTENÍ: slabikář strana 58 – 62, tj. písmeno B a Č. Přečtěte text nejméně 3krát, doplňte hádanky, 

zvláštní pozornost věnujte cvičení na straně 60 dole – stejná písmena (b, d, p) vybarvujte stejnou 

barvou. Pozor na otočení bříška písmene!  

PSANÍ: všechna psací písmena, která budeš psát, nacvič obtahováním ve slabikáři. Najdeš je ve 

žlutých obdélnících. Napiš první řádek malého t, 5 řádků velkého T, 1 řádek střídání malého a velkého 

t, T; slabiky Ta, Te, Ti, Ty, To, Tu (stejným způsobem budeme postupovat při nácviku každého nového 

písmene). 

Jeden řádek malého l, 5 řádků velkého L, střídání velkého a malého L, l a slabiky La, Le, Li, Lo, Lu. Dva 

řádky velkého S – porovnej ho s L. 

Jeden řádek malého e, 5 řádků velkého E, střídání velkého a malého E, e. 

Opiš řádek velkých písmen ze strany 21 dole. Přepiš z tiskacího do psacího písma jména z baněk 

(Míla, Pepa, Tom, Ema, Jan) 

MATEMATIKA: napiš všechny rozklady čísel 2 – 10 a říkej je rychle zpaměti. 

Napiš rozklady čísel 11 – 20 (11 rozložíme na 10 a 1, 12 rozložíme na 10 a 2… 20 rozložíme na 10 a 

10). Napiš 2 sloupce příkladů na sčítání typu 10 + 2, 2 + 10, 10 + 7, 7 + 10… 

Ve středu si přidej odčítání typu 12 – 2, 12 – 10, 15 – 5, 15 – 10. Pozor, když odčítáš jednotky, zbyde 

desítka, pokud odčítáš desítku, zbydou jednotky. Napiš opět dva sloupce na tento typ odčítání. 

Každý den opakuj deset příkladů na sčítání a odčítání do desíti. 

PRVOUKA: napiš názvy jarních květin: violka vonná, prvosenka jarní, orsej jarní. 

 

Přeji Vám klidné učení a těším se na Vás. 

Marta Garzinová 

 

Informace: Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo online výuku pro žáky 1. ročníků přes 

YouTube. Živá vysílání můžete sledovat každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. 

Odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ 

Videa jsou k dispozici i k opakovanému přehrávání. 

https://www.nns.cz/blog?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNTQxOSIsIjA3MDkwMSIsIjEyIiwiZDM4MDQ0MDE5NGE2IixmYWxzZV0
https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ

