
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10 

Třída: I.A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

vykoukova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: - 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Vykouková  
Slabiky mě 
 
Slabikář: 
str. 118  barevná pastelka – čti  slova a vybarvi slabiky mě    
             šedá pastelka – dopiš do slov chybějící slabiky mě 
             červený otazník – přečti věty a zakroužkuj správné slovo 
              
str.  119   červená pusa  –  čti věty a najdi a zakroužkuj slova: jedno, na, choboty, 
velice, hra, dostalo, jim, vypilo, vody 
                šedá pastelka –  skládej věty a správné slovo dej do bublinky 
                červený otazník -   zakroužkovaná  slova -  napiš na řádek červené 
písmenko 
 
Přepiš( psace) věty : POŠLI MI ZPĚT!!!! 
Gita hraje golf. 
Michal má banán. 
Jakub má balík. 
Hana píše úkoly. 
 
Písanka 4.díl: 
str. 24 celá strana – písmenko ď, ť, ň  
str. 25 celá strana – písmeno Ď,Ť, Ň , odpovídej na otázky a piš odpověď ( tuto 
stránku vyfoť a pošli zpět) 
str. 26 celá strana – slabiky dě, tě, ně 

M Vykouková Hravá matematika 
str. 41 
cv.2 - květinu s výsledkem vybarvi stejnou barvou, kterou má motýl s příkladem 
cv.4 – vyznač skok žáby z čísla 20 na číslo 9 a zapiš příkladem ( 20-9=) 
str.42 
cv. 1 – vypočítej slovní úlohu 
cv. 2 – dopiš čísla tak, aby platilo 
cv. 3 – doplň čísla 
cv. 4 -  doplň motýlí křídla podle šipky (15 – 2,14 – 2,17 – 2 atd.) 
str. 43 
cv. 1  - řekni si jména těles a pozoruj je na obrázku 
cv. 2 -  zapiš, kolik je na obrázku krychlí, kvádrů, válců, koulí 
Hravý početník 
str. 30 – vypočítej příklady -  vyfoť je a pošli mi zpět!!! 
 

PRV Vykouková Hravá prvouka 
str. 70 
Zopakuj si, jak jdou za sebou dny v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, 
sobota, neděle ) 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz


cv. 1– opiš názvy dnů na modré řádky a vybarvi žlutě dny, kdy chodíš do školy a 
červeně dny, kdy jsi doma 
cv.  2 – vybarvi toho, kdo vyjmenoval správně dny v týdnu 
str. 71 
cv. 1 -  napiš dnešní datum  
cv.  2 – napiš data a jména podle skutečného kalendáře 
cv.  3 – doplň k obrázkům datum Štědrého dne, kdy máš narozeniny,  a kdy letos 
končí školní rok ( práce s kalendářem) 
cv.  4 – vystřihni ze strany 69 názvy měsíců a nalep je ve správném pořadí 

TV Vykouková Zacvič si s Dádou a Míšou 

HV Vykouková Zazpívej si písničky, které znáš 
VV Vykouková Vymodeluj mi své nejoblíbenější zvířátko – vyfoť a pošli zpět!!! 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 


