
Dobrý den, dnes to bude zase ČJ. Nebojte, sice je toho hodně, ale je to na celý příští týden 

30.3. - 3.4. 

Ve Slabikáři to budou 2 nová písmena.  

 Písmeno G začněte stejně jako to minulé  (Ř). Slova na procvičení jsou na str. 63 a 

tvary písmene a článek  na str. 97. 

 Písmeno F s článkem je na str. 98 a slova, která se čtou napřed, na str. 64. 

 Procvičujte s dětmi čtení psace napsaných slov a vět. Najdete je ve Slabikáři vždy dole 

na stránce. Vracejte se při tom ve Slabikáři zpět. Ať děti zkusí stejnou větu najít v 

tiskacím textu a zjistí, jestli jsou slova vždy stejná nebo trochu jiná. 

 

Zopakujte s nimi prosím:  

 Učíme se písmena, která jsou napsaná.  

 Když je přečtu (hlasem) slyším hlásku.  

 Z písmen (hlásek) se skládají slabiky, ze slabik se skládají slova, ze slov tvoříme věty. 

 Ve větě jsou slova rozdělená mezerou.  

 Na začátku věty je velké písmeno, na konci věty je znaménko  . ? ! 

 

Při čtení si mohou děti i hrát. Hodí se například pohádka „Řípa velká jako Říp“. Mohou si za 

sebe do řady naskládat hračky a propůjčovat jim svůj hlas. V pohádce se opakují stejné věty, 

proto si je děti snadno zapamatují. Určitě se jim bude nejvíc líbit, až se na konci všichni svalí 

na hromadu :) 

 

V psaní budou také 2 nová písmena: velké P a velké T 

 P najdete ve velké písance na str. 7 a v malé písance na str. 2 

 T najdete ve velké písance na str. 4 a v malé písance na str. 3 

 Napište také str. 4  

 Do sešitu na opisování opište ze Slabikáře str. 34 u písmene Z  3. a 4. řádku (1. a 2. 

přeskočte) 

 Tento týden zkuste také diktát. Nemusíte psát do sešitu, stačí na papír. Vyberte z 

minulé (žluté) písanky 2 věty, které už dítě zvládlo. 

 

Pokud máte čas a sílu to dětem zpestřit, můžete při dítěti stejné věty napsat tiskace. Pak 

tiskací i psací věty rozstříhejte na slova a schovejte je po domě, ať je dítě najde a skládá k 

sobě do dvojice psací a tiskací slovo nebo celou větu. 

 

Na rozloučenou chci všem maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům (možná i 

sourozencům), kteří s dětmi pracují MOC poděkovat. D. Myšáková 

 


