
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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

vzdělávání? 
vykoukova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: - 
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 
ČJ Vykouková Podívej se na prezentaci k písmenku ď,ť,ň:(zkopíruj) 

http://www.zspeska.cz/e_download.php?file=data/editor/76cs_20.pdf&original=VY_
32_INOVACE_30s.pdf      
 
Slabikář: 
str. 107 barevná pastelka– zakroužkuj všechna ď,ť,ň a přečti slova 
             červená pusa – procvičuj čtení,najdi a vybarvi slova – 
Naďa,labuť,zeď,kaňka,síť,jehňata 
             šedá pastelka -do slov dopiš háčky 
str.   108  - červený otazník – skládej věty a správné slovo vybarvi stejnou 
pasatelkou 
- šedá pastelka – do básničky dopiš psace slova z nabídky 
- červená pusa – čti báseň a zakroužkuj hlásky ď,ť,ň 
Přepiš na papír tyto věty: 
Připomínám: na začátku každé věty velké písmeno a na konci věty tečka. 
Zuza pije čaj. 
Pavel nese košík. 
Hana má brýle. 
Písanka 4.díl: 
str. 8 celá strana – psaní č – písmenko č má rovná záda a nezapomeň na háček 
str. 9  celá strana – přepiš báseň ze slabikáře na str.8 a pak nakresli čápa 
str. 10 celá strana – doplň chybějící slova ze slabikáře na str. 83 

M Vykouková Napiš si s rodiči 10 příkladů na sčítání a odčítání do 10 (pošli mi) 
Hravý početník 
str. 23 celá 
str. 24 celá 
Hravá matematika 
str. 28 
cv.1 – vybarvi podle pokynů 
cv. 2 – spočítej obrázky a zakroužkuj číslo, které odpovídá jejich počtu 
cv. 3 – dopiš do šedých puntíků čísla, která utekla 
cv. 4 – napiš na modrý řádek čísla od nejmenšího po největší 
cv. 5 – rozlož číslo na desítky a jednotky 

PRV Vykouková Hravá prvouka 
str.61 – 
cv. 1 připoj správné názvy částí těla k čápovi 
cv. 2 přečti a zapamatuj 
cv. 3 vylušti jméno ptáka 
cv. 4  zakroužkuj v každém slově první písmenko a napiš jméno ptáka 

TV Vykouková Zacvič si s Dádou 
HV Vykouková Zazpívej si písničky z youtube, které znáš. 
VV Vykouková Namaluj mi čápa u rybníka 
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