
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 1. 

Opakování vzdělávacího celku: Čtení s porozuměním dě, tě, ně, bě, pě, vě 

Slabikář str. 84 – 89  

Probírané slabiky si děti barevně (pastelkou) vyznačí kroužkem: 

dě, Dě – žlutě, tě, Tě – oranžově, ně, Ně – červeně, bě, Bě – zeleně, pě, Pě – modře,  

vě, Vě – fialově.  

Čtení by mělo být hlasité po slabikách. Komu pomáhají při čtení obloučky, pokračuje 

tužkou v jejich vyznačování. Se slovy tvořte krátké věty. Neznámá slova vysvětlete.  

Na str. 89 je básnička, děti by se jí mohly naučit zpaměti.  

 

Čtení nahlas je důležité. Procvičujte s dětmi ústně dělení slov na slabiky (libovolná slova, 

která vás napadnou, např. babička, ucho, dům, zámek, zavoláme, tatínek, oběd, slepice, 

opakujeme). Děti si slabiky tleskají. Pokud budou slabiky zvládnuté, zkuste slova podle 

sluchu hláskovat: pes (p – e – s), volá (v – o – l – á). Tyto činnosti se dají trénovat i venku 

na houpačce nebo na procházce jako hádanky. Děti si látku opakují a ani o tom neví. 

 

Písanka 3: str. 36 – 40; Písanka 4: str. 1 (nový sešit). 

Nové tvary procvičit nejdříve ve vzduchu, pohybem celé ruky, potom na tabulku nebo na 

papír. Do písanky pište, až bude ruka připravená na psaní správných tvarů. Nezapomeňte 

na správné sezení, držení těla i pera při psaní a na sklon sešitu. Při psaní nespěchat, psát 

správné tvary a kontrolovat svou práci. Škrtat jen tužkou.  

V písance na str. 38 je úkol ze Slabikáře (zapsáno na stránce dole). Pokyny pro psaní 

najdete přímo v sešitě.  

 

Každý týden jsme ve škole psali diktát. Zkuste to cvičně i vy doma. Vyberte si vhodná 

slova nebo krátké věty ze Slabikáře. Děti by měly textu rozumět. Psát by se mohlo do 

sešitu nebo na linkovaný papír (někteří potřebují stále pomocné linky). Společně 

zkontrolujte a zhodnoťte. Co se nepovedlo, opravte a znovu zopakujte. Každý pokrok 

pochvalte. Pište každý den. 

 

Také přepis je velmi důležitý. Ve Slabikáři se vracejte ke čtení už dříve probraného učiva 

a vyberte tam 5 až 8 slov nebo 1 větu, které váš školák/školačka bezchybně přepíší perem 

na papír nebo na tabulku.  

Bylo by skvělé, kdyby se podařilo v dobře nastartované práci pokračovat. Není to 

jednoduché, ale společně to všichni zvládneme. Věřím tomu.  

 

 

Vypracovala: Olga Šromová                                                     

 

 


