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PŘEHLED 

Milé děti i rodičové, 

doufám, že jste všichni zdraví a v dobré náladě. Uplynul třetí týden, co jsme se neviděli 
a já už na Vás moc vzpomínám. Doufám, že se těšíte na trochu práce. Tento týden se 
budeme společně věnovat v ČJ skupinám bě, pě, vě, mě. V matematice budeme 

pokračovat s počítáním do sta, doufám, že už Vám to jde lépe, než mě.:) Téma jara 
nás čeká v prvouce. Vidíte, nebude to nic těžkého. Ve středu, bude Apríl, zkuste 

namalovat na čistý list „bláznivé zvíře“ a popište mi ho. Poproste rodiče a zkuste 

obrázek s popisem vyfotografovat a poslat.     

Dobrou náladu a chuť do práce přeje 

Lenka Klosová  

 

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK  Pondělí až pátek 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte.  

Pondělí: pracuj dle oranžových 

otázek 1 až 5, vyhledej všechna 
slova se slabikou BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 
a všímej si, jak se píše, zkus si 

pět slov správně napsat.  

Úterý: přečti si dobře říkanku, 
opiš ji a vylušti rébusy. Zkus 

vyjmenovat sporty, které znáš. 

Středa: Dnes je zvláštní den. 
Říkáme mu Apríl. Vezmi si čistý 

list papíru a nakresli 
„bláznivé“ zvíře, může mít hlavu 
lva, tělo krávy, kola místo tlap… 

Popiš ho, tak jako jsme už 
popisovali např. psa. Foto 

tohoto obrázku mi můžeš 
s pomocí rodičů poslat. 

Čtvrtek: : vezmi list papíru, 
přelož ho na čtyři stejné díly 

jako harmoniku, barevně si 
vyznač slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ a 

dle cvičení napiš do každého 
domečku alespoň tři slova, která 
tam patří. Můžeš hledat i další 

slova a ukazovat kam patří.  

 

Kniha podle tvého výběru 

 

Učebnice ČJ: cv.1/89 

 

 

  Písanka: s. 8 

 

 

List čistého papíru 

 

 

 

 

 

Učebnice ČJ:cv.2/89 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pátek: – přečti si cvičení, 

pracuj dle pokynů 1 až 3, 
vyhledej v článku podstatná 
jména (názvy osob, zvířat a 

věcí) a slovesa (slova, která 
říkají, co osoby, zvířata nebo 

věci dělají) a někomu je řekni. 

Učebnice ČJ: cv.1/90  

MATEMATIKA  Pondělí až pátek 

 Pondělí: PS s. 24, zkus vyřešit 
slovní úlohu a vypočítej příklady. 

 Úterý: PS cv. 1,3 /25 

 Středa: PS cv. 2/25, 4 a, b/25 

 Čtvrtek: PS cv. 5/25, 6/25 a  

7/25 

 Pátek: PS cv.1/26  

PS M: s. 24 -26 

PRVOUKA  Pondělí až pátek  

(Stromy na jaře) 

 - pracuj dle zadání. 

PS PRV s. 53 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Pozorně čti.  

 Čti každý den a ke každé knize, kterou 

dočteš, si vytvářej Čtenářský list (název, 

spisovatel, ilustrace).  

 

 

 

 

 

 

 

  Příklady z matematiky počítej s 
rozvahou, raději pomalu, chybné 

příklady zkusit znovu. 

 V matematice používej bez zábran 

počítadlo, číselnou osu, kostky, lego, 
kolíčky, kreslení – vše je povoleno – 

cílem je dojít ke správnému výsledku 

vlastní cestou.   

  Rozvrhni si čas na jednotlivá cvičení, 

nemusíš hned vše udělat najednou. 

Pokud něčemu neporozumíš, dej vědět, 

zeptej se, nebo to odlož, až se uvidíme. 

Přeji Vám hodně sil a hlavně zdraví. 

Vše společně zvládneme! 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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  Dbej na odpočinek, správné sezení a 

protáhni se v průběhu práce.  

  Mezi úkoly si stanov přestávky, podobně 

jako ve škole.  

 

 

Upřesňující informace: 

 Milí rodiče,  

prosím, berte rozvržení učiva pouze jako doporučující, můžete je přesouvat tak, jak 
budete s dětmi potřebovat. Přenechte iniciativu a zodpovědnost dětem, ony to 

zvládnou. Pokud budete moci, prosím, umožněte dětem, aby mohly poslat svou práci 
na email: lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz  a také Vás, prosím, aktivujte si na 

svém účtu v iskole posílání zpráv. Ráda bych Vám poděkovala, za Vaše pochopení a 
vstřícnost, kterou projevujete při řešení problémů, které vyplynuly ze současné 

situace. Děkuji Vám za velmi příjemnou spolupráci. 

Hezký den a dostatek sil přeje 

Lenka Klosová 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Jaký nejmenší počet děr má tričko na obrázku? Pozor, tričko leží na bílém stole a 

není to tak jednoduché. Správnou odpověď prozradím příště.:) 

 

 

 

Skupiny BĚ, PĚ,VĚ,MĚ 

Porovnávání čísel do 100 

Jaro – ovocné stromy 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3061
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4440

