
Vážení rodiče, 

posílám vám úkoly, které děti budou plnit doma. Je na vás a vašich dětech, kdy si úkoly napíší, ale měly by mít 

splněno. Kontrolu provedu až se (doufejme) 2. listopadu opět setkáme ve škole.  Úkoly na týden 26. – 30. 10. zadávat 

nebudu, jelikož tento týden jsou podzimní prázdniny. 

Některá cvičení v matematice jsem přeskočila, ale pokud budou děti chtít, mohou vynechaná cvičení vypracovat – 

není to však povinné. Povinná jsou jen ta označena, nebo která jsem vám napsala. Úkoly z čítanky a písanky jsou 

zadány na souhrnně na dny 14. – 16. 10. na této stránce dole. 

 

Na ČJ mají děti u sebe Český jazyk Š (školní), některé zadané úkoly z učebnice, které bude třeba napsat, budou psát 

do tohoto sešitu. Matematiku Š jsem nerozdávala, práce bude zatím jen do pracovních sešitů. Při psaní do ČJ  Š 

prosím o dodržení naší, již zavedené úpravy tj.: Pod předchozí úlohou vynechat řádek a napsat datum. V ČJ píšeme 

název měsíce slovy. Prosím, aby se datum shodoval se dnem, na který byl úkol určen (ne kdy ho dítě skutečně psalo).  

 

Úkoly na 14. – 16. října 

14.10. 

ČESKÝ JAZYK 

PS: str.12/ cv. 1 a,b,c 

UČ: str.23 – přečíst úvodní básničku a žlutý obdélník se zeleným vykřičníkem 

        Str. 23/ cv. 1 – přečíst věty, jednu z vět s pěti slovy vybrat a napsat ji do sešitu.(ČJ Š) 

 

MATEMATIKA 

PSv (velký sešit): str.16/cv.2; str.17/cv.2 

PSm (malý sešit): str.9/2 

 

PRVOUKA: 

PS: str. 10/ cv. 3 a,b; str. 11/ cv. 5 

 

15.10. 

ČESKÝ JAZYK 

PS: str. 12/ cv.2 bez a); str. 13/ cv. 3 a,b 

UČ: str. 23/ cv.2 a (do ČJ Š) 

   

MATEMATIKA 

PSv: str.18/ cv.1,2 

PSm: str. 10/ cv.1 

 

16.10. 

ČESKÝ JAZYK 

PS: str. 13/ cv.4 a,b,d (bez c) , cv. 5 

UČ: str.23/ cv. 3 (jednu otázku si vyber a napiš na ni do sešitu odpověď) (ČJ Š) 

 

MATEMATIKA 

PSv: str.19/ cv.1,2,3 

PSm: str. 11/ cv.1 

 

14. – 16. 10 

Písanka: str.16 – 17 

Čítanka: str. 22 jen přečíst 

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle 737 325 277. 

Mgr. Romana Chloupková 

  



Úkoly na týden 19. – 23. 10. 

ČESKÝ JAZYK 

19. 10. 

PS: str. 14/ cv. 1a; cv. 2a,b,c,d; cv. 3 (cvičení 4 je dobrovolné) 

Čítanka: str. 23 – Borovice – V první větě najdi čtyřslabičná slova. 

20. 10. 

PS: str. 15/ cv. 1 

Jsem čtenář 1: str. 3/ cv. 7 (pastelkou zakroužkuj slovo, které se hodí k obrázku, u jména chlapce zakroužkuj jméno, 

které je první podle abecedy); str. 3/ cv. 11 

21. 10. 

UČ: str. 23/ Ještě jednou si přečti žlutý rámeček se zeleným vykřičníkem – připomeň si, že větou oznamovací něco 

někomu oznamujeme) 

PS: str. 15/ cv. 1 a, b, c (Věty s vykřičníkem jsou zvolací, nepočítejte mezi oznamovací) 

(Věty oznamovací spočítej a počet zapiš pastelkou k textu) 

Písanka: str. 18 řádek …dům…, řádek .. dáma….; Odpověz na otázku : Jaké barvy má datel. Napiš odpověď celou 

větou. 

+ přesmyčky psacím písmem malými písmeny 

22. 10. 

PS: 15/ cv.2 (zakřížkuj), cv. 3  

Jsem čtenář 1: str. 4/ cv. 2 – názvy obrázků napiš do školního sešitu + z prvního sloupce si vyber jedno slovo a také ho 

napiš…..slova piš do řádku za sebou, první s velkým písmenem, ,a slovy dělej čárku a za posledním udělej tečku. 

Čítanka: str. 24 – 25 

23. 10. 

PS: str. 15/ cv.4 

UČ: str. 24/ úvodní cvičení -  otázky a, b + přečíst první žlutý rámeček se zeleným vykřičníkem 

Písanka: str. 19/ ď, loď, Naďo! dě…pozor na to, kde se píše háček – pozorně si prohlédni předepsaný vzor 

 

MATEMATIKA 

19.10. 

PSv: str. 22/ cv. 2, 3 ; str. 23 / cv. 1 (pokud máte doma kostky – můžete si obrázek podle předlohy v ps zobrazit – 

postavit) 

20.10. 

PSm: str. 12/ cv. 1 

21.10. 

PSv: str.22/ cv. 4  - modrý a oranžový sloupeček příkladů přepiš do Matematiky  školní a vypočítej (pokud sešit nemáš 

– napiš na papír) ; str. 23/ cv. 2 ) výsledky příkladů na piš nad příklad, potom porovnávej a doplň symboly >, <, = 

22.10. 

PSm: str. 13/ cv. 1, 2 

23.10. 

PSv: str. 25/ cv.1, 2 

Psm: str. 14/ cv.1 ,  cv 2; str. 15/ cv. 1 rozkládej podle vzoru:    8  +  5  =   

          8 + 2 + 3 = 13 

druhý sčítanec ( v tomto příkladu je to 5) vždy rozkládej na 2 + …., tak aby vždy s prvním sčítancem 8 vždy bylo 10) 

takže např. 9 rozložíme na 2 + 7, 7 rozložíme na 2 + 5 atd. 

 

PRVOUKA 

19.10 – 23.10. 

str. 11/ cv.7, str. 12/ cv.1, cv. 3; str. 13/ cv. 2, 3 

 

Pokud vám nebude něco jasné, ozvěte se, připomínám telefonní číslo : 737 325 277. 

Můžete i přes WhatsApp.  


