
1.třída - Plán domácí výuky  od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

Český jazyk: 

Slabikář – di, ti, ni – str. 102,103 (písničky dole si můžete zazpívat)  
- str. 66/horní polovina 

- str. 65/horní polovina, předložky se snažte číst společně se slovem 

- stále procvičujte čtení s porozuměním a orientaci v textu (podobně jako minulé 
týdny) 

Zásobník – str. 103- vyberte si jednu písničku a podle předlohy složte 

Písanka  III. velká – str.  12, 15/ (tužkou) 

Písanka  č. 3 malá – str. 10, 11 (perem) 

Přepis -  na nakopírovaném papíru, který máte doma – další jedno cvičení (psacím písmem  

                a perem) 

Diktát – do sešitu Diktáty nadiktujte a vzápětí opravte: 

 Váša čte knihu. Železo rezaví. Stopa auta. Jedu do Prahy. 

 

Matematika: 

Pracovní sešit – str. 54, 55 – opět můžete postavit jakoukoli stavbu z geometrických těles  
    (uvítám foto) 

- str. 69/ 1, 2, 3 – bylo by dobré, vyrobit si kartičky s čísly do 10 a manipulovat 

s nimi (dle cvičení 2) 
- str. 69/ 4, 5, 6 

- str. 70/1 

- str. 70/2 – dávej do kroužku čísla, která budeš sčítat nejdříve 

-     str. 70/3 – 1. housenka = sudá čísla 

                       2. housenka =  lichá čísla  
  - děti se sudá i lichá čísla naučí vyjmenovat zpaměti 
 - str. 70/4  

 - str. 71/ celá 

 

Malý sešit – str. 30, 31 

- str. 32/ horní a dolní část, střední část vynechat 
- str. 35/ dobrovolné 

- str. 18/ kdo ještě nemá, může si udělat dobrovolně 

 

 

 



Prvouka: 

Pracovní sešit – str. 39/ celá 

- naučit se názvy členů zvířecích rodin domácích a hospodářských zvířat 
(samec, samice, mládě) 

- str. 40/celá 

 

Tento týden si můžete nakreslit nebo vyrobit z jakéhokoli materiálu čarodějnici. Fotografie 
uvítám.  

 

Pokud máte možnost oskenovat, popřípadě ofotit nějakou stránku z pracovních sešitů, písanky 
nebo diktátů, zašlete mi, prosím, na mail: hanusova@zsrtyne.cz. Ráda bych se podívala, jak 

děti pracují, popřípadě, kam v sešitech došly. Není to povinnost. Z telefonických kontaktů 
s Vámi a dětmi vím, že poctivě pracujete. 

 

Děkuji za spolupráci a přeji klid a trpělivost při práci s Vašimi dětmi. 

 

  

 

                                                                                 Mgr. Jana Hanušová 

 

 

 

 

mailto:hanusova@zsrtyne.cz

	-     str. 70/3 – 1. housenka = sudá čísla
	2. housenka =  lichá čísla

