
Úkoly pro domácí práci – třída 1. B 
 

23. 3. : Slabikář str. 63, Písanka str. 15, zelená matematika str. 3 – 5, malá 

matematika str. 21 A a B 

24. 3.:  Slabikář str. 64 – 65, Písanka str. 16, zelená matematika str. 6, malá 

matematika str. 21 C + str. 22 

25. 3.:  Slabikář str. 66, Písanka str. 30 + str. 23, zelená matematika str. 8 + 9 (D 

= desítky, J = jednotky), malá matematika str. 23 A, C 

26. 3. : Slabikář str. 67 + 68, Písanka str. 35 + 34 a slovo podtrhnout správnou 

barvou, zelená matematika str. 10, malá matematika str. 23 B, D 

27. 3.:  Slabikář str. 69, Písanka str. 24 + 37 prvních 5 slov, zelená matematika 

str. 11 + 12 žluté sluníčko, malá matematika 3. díl str. 2 D, str. 3A, D 

 

30. 3. : Slabikář str. 70, Písanka str. 37 dokončit + 17, zelená matematika str. 12 

dokončit, str. 13, malá matematika str. 4 A, B 

31. 3. : Slabikář str. 71, Písanka str. 21 + 22 až po věty, zelená matematika str. 

14 + 15, malá matematika str. 4 C, D 

1. 4. :  Slabikář str. 72+ slova str. 73, Písanka str. 22 dokončit, str. 27, zelená 

matematika str. 16 + část 17, malá matematika str. 5B + str. 15 A, B – děti si čtou 

samostatně úlohu 

2. 4. :  Slabikář str. 73, Písanka str. 29+ 33 polovina, zelená matematika str. 16 

3. 4.:  Slabikář str. 74, Písanka str. 33 dokončit + 31, zelená matematika str. 17 

+ 18, malá matematika str. 15 C, D číst samostatně 

 

PRVOUKA – do konce měsíce až str. 50 (celá fialová kapitola Lidé a společnost) 

 

Vážení rodiče, čtěte s dětmi prosím každý den, klidně několikrát denně po menších 

částech a opakovaně jeden text. Pokud děti slabikují, čtou pomalu nebo s chybami – 

nevadí, snažte se být trpěliví. 

 Pokud si ale čtou text nejdříve potichu a potom celé slovo řeknou nahlas – je to velká 

chyba, slovo jim kouskem papíru nebo prstem zakryjte a po slabikách postupně 

odkrývejte. 

Pokud si přečtou jen první slabiku a zbytek si vymyslí – je to také chyba, znovu se musí 

vrátit na začátek celého slova. 

Pokud nevědí, co četly – tj. čtou tak pomalu, že zapomněly první slabiku – čtěte menší 

části, ale opakovaně a několikrát za den. 

Máte-li ještě síly, zkuste s dětmi několikrát za den procvičovat zpaměti počítání příkladů 

do 10, např. 3 + 4, 9 – 2. Pokud to děti zvládnou bez prstů – hurá, jste super rodiče.  

Velice Vám děkuji za pomoc, v případě problémů mě prosím kontaktujte mailem. 

P. Dušková 

 

 


