Zadání úkolů k domácí výuce pro 1. ročník
Vážení rodiče,
- úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle ročníků, dohlédněte, prosím, aby děti pracovaly pravidelně.
- Písemné úkoly do sešitu, pracovního sešitu, nebo na papír (každý předmět zvlášť).
- Práce dětem kontrolujte a ukládejte k odevzdání.
- Po ukončení mimořádného opatření
budou podkladem hodnocení, nebo doučování. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

12. týden (16. – 20. 3.)
ČJ: Slabikář - str. 57 – 58, nácvik psaní písmenev, slabiky s písmenem v
M: pracovní sešit (modrý) – nácvik psaní číslice 4, doplňování tvarů
Pr: Příroda na jaře (pracovní sešit - str. 34)
13. týden (23. – 27. 3.)
ČJ: Slabikář - str. 59 – 61, písanka – svislé a vodorovné čáry, procvičování psaní probraných písmen
M: pracovní sešit (zelený) – str. 2-4
Pr: Příroda na jaře (pracovní sešit - str. 35)
14. týden (30. 3. – 3. 4.)
ČJ: Slabikář - str. 62 – 64, písanka –procvičování psaní probraných písmen, vlnovka, oblouky
M: pracovní sešit (zelený) – str. 5-7
Pr: Příznaky jara (pracovní sešit - str. 36, 37)
15. týden (6. – 8. 4.)
ČJ: Slabikář - str. 65 – 67, písanka – procvičování psaní probraných písmen, nácvik psaní písmene t
M: pracovní sešit (zelený) – str. 8-10
Pr: Dětské jarní hry (pracovní sešit - str. 38)
16. týden (14. – 17. 4.)
ČJ: Slabikář – str. 68 – 69, písanka – procvičování psaní probraných písmen, opis slabik
M: pracovní sešit - str. 10 – 13, číselná řada: 1 – 4, 4 – 1, přiřazování prvků do 4
Pr: Domácí zvířata a jejich mláďata (pracovní sešit – str. 37)
17. týden (20. – 24. 4.)
ČJ: Slabikář – str. 70 – 72 (hláska a písmeno – y), písanka – přepis písmen z tiskacího do psacího písma,
opis slabik z probraných písmen
M: pracovní sešit - str. 14 – 18, úlohy na orientaci v prostoru
Pr: Tradice Velikonoc (pracovní sešit - str. 39)
18. týden (27. – 30. 4.)
ČJ: Slabikář – str. 73 – 75 (krátké věty s obrázkem), písanka – dolní kličky, opis probraných slabik
M: pracovní sešit – str. 19 – 22, geometrické tvary
Pr: Práce a odpočinek, den a jeho rozvržení (slovně, namalovat obrázek, jak odpočívám)
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19. týden (4. – 7. 5.)
ČJ: Slabikář – str. 76 – 78 (hláska a písmeno – s,S), písanka – procvičování psaní probraných písmen, opis
slabik, nácvik psaní písmene s
M: pracovní sešit - str. 23 – 25, číselná řada: 1 – 5, 5 – 1, přiřazování prvků do 5, nácvik psaní číslice 5
Pr: Týden, názvy dnů v týdnu, pracovní dny
20. týden (11. – 15. 5.)
ČJ: Slabikář – str. 79 – 82, písanka – přepis písmen z tiskacího do psacího písma, opis slabik z probraných
písmen
M: pracovní sešit - str. 26 – 28, úlohy na orientaci v prostoru, číselná řada do 5
Pr: Sejeme a sázíme – co se dá pěstovat ve skleníku (pracovní sešit - str. 42)
21. týden (18. – 22. 5.)
ČJ: Slabikář – str. 83 – 86 (hláska a písmeno – j,J), písanka - opis a přepis probraných písmen a slabik,
nácvik psaní písmene j
M: pracovní sešit – str. 29 – 32, geometrické tvary, dočítání do 5
Pr: Kterou zeleninu můžeme pěstovat (pracovní sešit – str. 43)
22. týden (25. – 29. 5.)
ČJ: Slabikář – str. 86 –87 (slova a krátké věty se s,S a j, J), písanka – procvičování psaní probraných
písmen, opis slabik, přepis slov z tiskacího do psacího písma
M: pracovní sešit - str. 33 – 38, číselná řada: 1 – 5, 5 – 1, procvičování sčítání do 5
Pr: Využití volného času (namalovat obrázek)
23. týden (1. – 5. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 79 – 82, písanka – přepis písmen z tiskacího do psacího písma, opis slabik z probraných
písmen
M: pracovní sešit - str. 39 – 45, úlohy na orientaci v prostoru, procvičování odčítání do 5
Pr: Příroda v létě (pracovní sešit – str. 40, 41)
24. týden (8. – 12. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 88 – 90 (čtení krátkých vět), opis a přepis probraných písmen a slabik, nácvik psaní
slabik s j (je, jí, já, jo, ju), psaní slov s j (moje, jeli, jáma, jíme, lije)
M: pracovní sešit – str. 46 – 51, geometrické tvary, procvičování sčítání a odčítání do 5
Pr: Senoseč (pracovní sešit – str. 44)
25. týden (15. – 19. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 91 – 93 (čtení slov a krátkých vět), písanka – přepis písmen z tiskacího do psacího
písma, opis slabik, slov z probraných písmen
M: pracovní sešit - str. 52 – 57 , úlohy na orientaci v prostoru, procvičování sčítání a odčítání do 5
Pr: Louka – luční květy (pracovní sešit - str. 45)
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26. týden (22. – 26. 6.)
ČJ: Slabikář – str. 94 – 95 (čtení jednoduchých krátkých textů), písanka - opis a přepis probraných
písmen, opis slabik, slov z probraných písmen
M: pracovní sešit – str. 58 – 63, opakování učiva, slovní úlohy, geometrické tvary
Pr: Příprava na prázdniny, bezpečnost na cestách a v přírodě (pracovní sešit – str. 48, 49)

