
Materiály k samostudiu 

pátek 22.5.2020 

Třída 1. C 

 

ČESKÝ JAZYK 

Slabikář 

str. 91 

– přečti si a zopakuj si, které ovoce mají děti rády 

– Nakreslete do rámečku, které ovoce máte rádi vy. 

 

Pracovní sešit  

str. 52 – žlutý míček: dej do oválku slova podle obrázku 

 - žlutá tužka -  vypočítejte příklady a přečtěte slova u jejich výsledků 

 

čteme článek ve slabikáři na straně 91 deset až patnáctkrát 

 

písanka str. 5 

 

MATEMATIKA 

 

5“ – nadiktujte, prosím, dětem pětiminutovku
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pracovní sešit  

- str. 58 

– cvičení 1 - znázorni na číselné ose 

– cvičení 2 -  spočítej a zapiš 

– cvičení 3 -  porovnej 

– cvičení 4 -  dej do kroužku největší číslo a škrtni nejmenší 

– cvičení 5 - dopiš číslo 

 

PRVOUKA 

str. 58 – dny v týdnu 

- Který den máte nejraději a proč? 

- Který den chodíš na nějaký kroužek? – obě otázky ústně 

- dopište dny v týdnu a dopište do rámečku správné odpovědi 

-  do kalendáře nakresli obrázek 

str. 59 -  Ája se učí poznávat hodiny 

- kdy snídáme, svačíme, obědváme, večeříme 

- doplň celou hodinu, ukazuj, prosím, na papírových hodinách: 

8h, 12h, 5h, 9h, 3h, 7h 



str. 54  

kvádr: - které předměty z vašeho okolí mají tvar kvádru?  

cvičení 2 – zapiš, kolik bylo zapotřebí kvádrů k těmto stavbám 

válec – cvičení ? – předměty z vašeho okolí mají tvar válce, 

popiš je na obrázcích 

 

PRVOUKA 

str. 54 – Orientace, Rok, roční období 

1: Které roční období máš nejraději a proč?  

2: Podle obrázku vlevo popisujeme, co děláme během roku 

3: Jak se mění počasí během roku? 

4: Černobílé obrázky vybarvěte a spojte je se symboly ročních období vpravo 

5: Doplň do rámečku dole správný údaj 

 

str. 55 – měsíce v roce – naučte se názvy měsíců, doplňte neúplné věty.  

Vystřihuj  obrázky vpravo a správně je doplň k měsíci 


