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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Lenka Klosová 2. A  20. 4. - 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, 

Velikonoce jsou za námi a my Vám děkujeme za spoustu obrázků, přání dopisů a řešení. 
Doufáme, že jste si všichni trochu odpočinuli. Tentokrát se vrhneme nejen na počítání 
do sta, ale i na trochu geometrie, budeme porovnávat a měřit. Připravte si třeba 

proužek papíru, špejli, provázek a hlavně pravítko. V ČJ budeme stále procvičovat 
skupiny bě, pě, vě, mě a v prvouce se něco dozvíte o zelenině. Řešení rébusu bylo 

tentokrát trochu více na přemýšlení, než se na první pohled zdálo a také těch řešení 
bylo více: ČÁP, KOS, SÝKORA, KOZA a SOVA nebo VOSA. Co tam nepatří? KOZA. Proč? 
Protože nelétá! Kdo měl v řešení SOVU, mohl odpovědět, protože to není pták. 

Děkujeme všem, co nám zaslali řešení a přejeme dobrou náladu a hodně sil. Také 

poproste rodiče, aby si přečetli dopis určený pro ně v kolonce: Upřesňující informace. 

Hezký týden přejí 

    

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek  

Skupiny vě, rozvoj sl. 
zásoby, přepis, hranice slov 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Pondělí: Opiš říkanku, rozděl 
čarami špatně napsané dopravní 

prostředky a napiš je správně.  

Úterý: přečti si dobře článek 
Páv. Prohlédni si obrázek u 
článku a zkus celými větami 

páva popsat. Zkus najít slovo, 
které znamená totéž co chvost. 

Je to peří nebo ocas? Co 
znamená, když řeknu, 
rozechvějí se? Znamená to, že 

se peříčka budou natřásat, 
chvět, nebo se budou 

lesknout? Co znamená, že se 
něco zaskvěje? Znamená to, že 
se to zaleskne nebo, že to 

ztmavne? Vyhláskuj vyznačená 
slova v textu a pozoruj, jak se 

píší. Vyslovuješ v-j-e, ale píšeš 
vě. Vyhledej 3 podstatná jména 

  

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

 Písanka s. 12 

 

 Učebnice ČJ: cv.1/92 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

a tři slovesa. Zkus změnit dvě 

věty na věty tázací.  

Středa: pracuj dle pokynů. 
Diktát slov vynech, nebo řádky 
využij na opravu špatně 

napsaných slov. Slovo 
nadřazené je např. nádobí ke 

slovům hrnec, rendlík, pánev. 
Slovo opačné je např. málo x 
hodně. 

Čtvrtek: do neúplných slov 
doplň ě a zdůvodni pravopis 
skupiny vě. Co znamenají slova 

světnice, věda a věřit? Vymysli 
s nimi věty. 

Pátek: Vezmi si čistý list papíru 

a přelož ho na tři části dle vzoru 
a napiš si tam osoba, zvíře, věc. 

osoba zvíře věc 

Nyní si do vytvořené tabulky 
můžeš roztřídit slova z cv. 4 /s. 
92. Co je bělásek? Osoba, zvíře, 

nebo věc?  

 

 Písanka s. 13 

 

 

  

 

 

 Učebnice ČJ: cv.2/92 

 

 

 Učebnice ČJ: cv.4/92 

 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Počítání do 100, porovnávání 
a měření úseček 

Pondělí: pomalu pracuj na cv. 

4, 5 a 6.  

 

Úterý: Geometrie - místo 
dřívka můžeš použít špejli, 
provázek, vlnu… a pracuj dle 

zadání. Pozorně čti, sešit tě 
krásně povede.   

Středa: Slovní úlohu přeskoč, 

vyřeš si pyramidy a hledej 
stejné obrázky. 

 PS M: s. 30 - 31, 71, 74 

  

 PS cv. 4,5,6 /30 

Cv. 3 /30 můžeš vypracovat, 
pokud chceš, je dobrovolné! 

 

 PS s. 71 

 

 

PS cv.2a,b /31, cv.7/31 

Cv.1/31 je dobrovolné a musíš jej 
řešit mimo sešit! 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtvrtek: Vezmi si k práci 

pravítko. Pečlivě pozoruj a pak 
pracuj dle zadání. 

Pátek: procvičuj si počítání do 
100  

 

 PS cv. 1, 2 /74  

  

 PS s. 31 

PRVOUKA  Pondělí až pátek 

 Zelenina 

 Zahrada jaře - pracuj dle zadání. 

 

  

 

 PS s. 54 

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. 

 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,  

obrátily se na mě paní vychovatelky s prosbou, zda bych nenabídla dětem možnost, 

jak pomoci nejstarší generaci. Proto se na Vás i já obracím s žádostí o Vaši 
dobrovolnou spolupráci.  Diakonie vytvořila projekt Dopis pro radost, který umožňuje 

napsat dopis seniorům, kteří tráví čas v izolaci. Děti by mohly, ve spolupráci s Vámi 
nakreslit obrázek a napsat i jen jednu větu, dopis potom s Vaší pomocí odeslat 

elektronicky. Přesné informace naleznete zde: Dopis seniorům – projekt - dobrovolné . 

Rozvržení učiva berte stále 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.  

Děkujeme Vám, za velmi příjemnou spolupráci a přejeme další klidný týden 

 

Lenka Klosová, Jitka Branišová a všechny paní vychovatelky ŠD 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Dopis seniorům – projekt - dobrovolné 

Tentokrát jen jedna hádanka: Každé ráno vesele 

                                            tahá spáče s postele. 

                                            Za tu službu 

                                            nevděčníci 

                                            hned ho klepnou 

                                            po palici. 

                                            Co to je? 

Počítání do 100 

Vyber měřidlo 

Synonyma – slova stejným, podobným významem 

Ovoce a zelenina 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/ufonci/priklady10.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3889
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2994
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4449

