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Český jazyk a literatura
OPAKOVÁNÍ UČIVA
ps. 44 / 1 říkanka – vyhledej a zeleně zakroužkuj všechna velká tiskací U,
krátká i dlouhá (s kroužkem nebo s čárkou nad písmenem U)
ps. 44 / 4 čti
UVOLŇOVACÍ CVIKY RUKY PŘED PSANÍM
- ťukání prsty o sebe (palec-ukazováček, palec- prostředníček atd.)
Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem: Kdo je pod tím deštníkem?
- kroužit zápěstími na jednu a druhou stranu
To jsem já, panenka, točí se mi sukénka.
Běžím, běžím k sluníčku, osušit svou sukničku.
ps. 45 / 1 – piš velké tiskací U, Ú i Ů. Obtahuj vzory.
NÁCVIK ČTENÍ (předložka u)
ps. 45 / 2 – čti s slova s předložkou u (číst dohromady udomu, ubabičky…..)
ps. 45 / 2 – Kterým písmenem začíná obrázek?
říkej: obrázek, počáteční hláska; piš: 2x písmeno na začátku slova
(Pomůcka: 1. řádek: ucho, astra, ulita
2. řádek: oko, udice, erb).
ps. 45 / 4 – vybarvi dle zadání (oba obrázky)

Dobrovolné úkoly:
• ZČ str. 26 / celá a 27 / 1 (toto cvičení doporučuji všem žákům)
• Skládání slabik: PÁ, MO, SE, MÁ, PE, SO, PO…
• Skládání slov: MÁME, MALÁ, ÁLA, PEPA, OLA, EMA, ELA …

Matematika
ONLINE VÝUKA
• úvodní hodina: „Jak budeme pracovat v Google Meet“.
• PL 1: - Čeho je více?
-Třídění tvarů
• Diktát čísel (5, 4, 7, 2, 3, 1, 6)

DOMÁCÍ PRÁCE
SČÍTACÍ PYRAMIDY S PŘEPISEM
ps. str. 32 / 3 – pracuj podle zadání

PÍŠEME ČÍSLICI 1 – sleduj videa
Odkaz vždy zkopírujte do vyhledávače:
https://www.youtube.com/watch?v=C00zbSS9e3Y
https://www.youtube.com/watch?v=wHb5X8GVpAU

Zkoušet si psát číslici 1 ve vzduchu s říkankou (4x):
Ke sluníčku vyletíš, (čára nahoru)
k zemi se navrátíš. (čára dolů).
Uvolňovací cviky: zakroužit zápěstími, posolit si chléb, ťukat jednotlivými prsty
o stůl (hraji na klavír).
UC str.1 / zezadu Psaní číslic:
➢ Vybarvi míče s číslicí 1.
➢ Napiš tři řádky číslice 1 - nezapomeň obtahovat všechny vzory.

