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PŘEHLED 

Milé děti, 

tak nám to uteklo jako voda a zase je tu nový pracovní týden. Je trochu kratší, ale já 
doufám, že jste prožily klidné Velikonoce a odpočinuly si. Děkuji, za spoustu obrázků 
od vás. Tento týden nás čeká téma Ptáci a to v ČJ i prvouce. V matematice budeme 

stále pilovat počítání do sta. A řešení rébusu z minulého týdne? Jsou to čísla 5, 3 a 3. 

Medvěd spí v doupěti. Šetři síly. Bratři svačí.  

Příjemný týden a snad brzo na viděnou 

Lenka Klosová  

 

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

ČESKÝ JAZYK Úterý až pátek  

Skupiny pě, vě, rozvoj sl. 
zásoby, přepis 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Úterý: zavzpomínej na 
Velikonoce a přečti si dobře 

druhou říkanku, opiš ji. Vylušti 
si rébus a nakresli řešení.   

Středa: přečti si dobře článek 

Zpěváci a vyhláskuj vyznačená 
slova, pozoruj, jak se píší. 
Vyhledej slova lichotivá (citově 

zabarvená). Urči druhy vět. 

Čtvrtek: pracuj dle pokynů. 
Diktát slov vynech, nebo řádky 

využij na opravu špatně 
napsaných slov. 

Pátek: do neúplných slov doplň 

ě a zdůvodni pravopis skupiny 
pě. Vytvoř věty se slovy pěvec a 
zpěvák. Přemýšlej, mohu je 

zaměnit? Mohu říci, že pěnkava 
je dobrý zpěvák? 

   

  

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

 

 Písanka: s. 22  

 Písanka: s. 23 

 

 Učebnice ČJ: cv.1/91 

 

 

 Písanka: s. 25 

 

 

  

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

MATEMATIKA Úterý až pátek 

Orientace v čase, počítání do 
sta 

Úterý: cv. 3 pokud nevíš, zkus 

vyhledat, nebo se ptej! U cv. 4, 
5 si můžeš pomoci kreslením 

nebo posunováním cvičných 
hodin. Cv. 6 je pro koumáky. 
Dobře přemýšlej! Cv. 7 jsou 

vlastně početní pyramidy.  

Středa: nejprve si zopakuj 
zápis slovní úlohy, důležité je 

řešení. Pokud něco popleteš, 
nevadí, chybami se člověk učí. 

Doladíme ve škole! Pak se vrhni 
na cv. 2 a 3. 

Čtvrtek: pokračuj s počítáním 
na s. 29 a stranu dokonči.  

Pátek: procvičuj si počítání do 

100 na s. 30 

 

 PS M: s. 28 -30 

  

 PS s. 28 

 

 

 

  

 

 PS cv. 1,2,3 /29 

 

 

 

 PS dokončení s. 29 

 PS cv. 1, 2, s. 30  

 

  

PRVOUKA  Úterý až pátek 

 Ptáci na jaře 

 Ptáci na jaře - pracuj dle zadání. 

 

  

 

 PS s. 55 

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. 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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 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 

 

 

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 a přeji klidný týden 

 

Lenka Klosová 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Najdi přesmyčku, která nejméně patří mezi ostatní. Víš, proč? 

APČ          OKS        SÝRAKO    OKAZ      OSAV 

 

Psaní měkkých a tvrdých slabik - křížovky 

Hodiny - pexeso 

Jarní příroda 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/pexeso-hodiny-1-24
https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e

