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PŘEHLED 

Milí žáci, 

tak jak se vám minulý týden dařilo. Máme za sebou už čtvrtý týden domácí školy. Moc 
děkuji za obrázky, váš aprílový zvěřinec mě hodně rozesmál. A smích je potřeba, 
protože s dobrou náladou jde práce od ruky. Doufám, že se stále ještě těšíte na trochu 

práce. Tento týden se budeme společně stále věnovat psaní a čtení skupin bě, pě. 
V matematice budeme pokračovat s počítáním do sta a zopakujeme si hodiny. A hlavně, 

čekají nás Velikonoce. Letos budou jiné a tak pomozte rodičům vytvořit sváteční náladu 
doma.  A odpověď na minulou hádanku?  Čeká na Vás pod tabulkou a také milý pozdrav  

z družinky. 

Hezké Velikonoce přejí 

Lenka Klosová, Jitka Branišová a všechny paní vychovatelky  

  

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

ČESKÝ JAZYK  Pondělí až středa 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Pondělí: : přečti si dobře 
říkanku, opiš ji. Vylušti rébus a 

nakresli řešení. Říkanku se zkus 
naučit zpaměti.  

Úterý: přečti slova: Běla, 

vyhláskuj: b – j – e - l - a, 
zdůvodni dle růžové tabulky.  

Vyber si 5 slov z cvičení a 
správně je opiš a vymysli s nimi 

větu a řekni si jí. 

Středa: Přečti si básničku a 
vyhledej slovesa, ke slovesům 

uteč a běž. Přidej slova, která 
odpoví na otázku: Jak? Najdi 

věty rozkazovací a tázací. 

 

 

Kniha podle tvého výběru 

 

  Kluci - písanka: s. 22 

  Holky – písanka: s. 23  

 

Učebnice ČJ: cv.2/90 

 

 

   

Učebnice ČJ: cv.3/90 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Pondělí až středa 

 Pondělí: Doplň si podle 
kalendáře počet dní v měsíci. 

Kdo umí, může i podle 
zatnutých rukou, pak řeš slovní 

úlohy a nenech se nachytat, 
kde nejde vyřešit, nakresli  . 

 Úterý: počítání do 100 a kdo 
umí zápis cesty, nezapomeň 

počítat čtverečky např.   2 

1  

Středa: Zopakuj si hodiny.  

 PS M: s. 26 -27 

 PS cv. 2, 3/26 

 

 

 

 PS cv. 4,5,6 /26 

 

 

 PS cv.1,2,3/27 

PRVOUKA  Pondělí až středa 

 Povídej si s rodiči o Velikonocích. 

Můžeš třeba nabarvit kraslice, 
uplést pomlázku, vysít osení, 

namalovat přání, vytvořit obrázek 
… Můžeš tvořit podle své fantazie 

a z toho, co máš doma. Pošli mi 
zase foto svého výtvoru. Může to 
být i třeba svátečně nazdobený 

stůl…  

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. 

 Dbej na odpočinek, správné sezení a 

protáhni se v průběhu práce.  

  Mezi úkoly si stanov přestávky, 

podobně jako ve škole.  

 Pokud něčemu neporozumíš, dej 
vědět, zeptej se, nebo to odlož, až se 

uvidíme. 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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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 posílat 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. 

Přeji klidné prožití jarních svátků 

Lenka Klosová 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Čti věty a hledej čísla: Medvěd spí v doupěti. Šetři síly. Bratři svačí.  

Píšeme dě, tě, ně 

Hodiny 

Odčítání do 100 

Družina – veselé vyrábění 

 

Odpověď na minulou hádanku?  

Jaký byl nejnižší počet děr v černém tričku? 

2 díry na ruce, 1 díra na hlavu, 1 díra na tělo, 2 díry zepředu, ale zezadu může být jen 

1 velká, nikoliv dvě.  2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 7 

Kdo odpověděl 7, měl to správně.  

 

  

 

 

Lenka Klosová  

Třídní učitelka 2. A 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1228
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3066
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
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Pozdrav z družiny  

 

Ahoj děti, rodiče, 

zdravíme vás velice! 

Až uděláte úkoly, 

projdete se v okolí, 

procvičíte písmenka 

a zbude vám chvilenka, 

ke stolu se posaďte 

a něco si vyrobte. 

Ať už je to věneček, 

co ozdobí vám stoleček, 

ten, kdo umí harmoniku, 

zajíčka má v okamžiku. 

Procvičte si také svaly, 

aby slábnout nezačaly! 

Až budete běhat venku, 

zkoušet kotoul nebo scénku, 

nezapomeňte si vzíti roušku 

a nezdržujte se u staroušků! 

Ty musíme chránit přeci 

a postavit se správně k věci. 

Letos asi koledu 

ponecháme u ledu. 

Malovaná vajíčka 

zvládne vaše ručička. 

Užijte si svátky 

a ať jsme brzy zpátky! 

 

Krásné, byť trošku netradiční, Velikonoce vám všem přejí vychovatelky z družiny. 

Těšíme se na vás! 

 

 

 


