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PŘEHLED 

Milé děti, 

tak další týden utekl jako voda. Čeká nás trochu práce i zábavy. Dnes začneme řešením 
hádanky z minulého týdne. Co to jen bylo? Přece budík, který nás každé ráno budí a 
hned chudák dostane ránu. Pro dobrotu na žebrotu, říkala má babička a v případě 

budíku je to pravda. Z 30. dubna na 1. května bude tzv. filipojakubská noc, naši předci 
věřili v její magickou moc. Až půjdete na zahradu nebo procházku, zkuste si vytvořit 

pro radost stejně jako já obrázek čarodějnice, třeba ze starých novin, klacíků, kamínků 

a jarních kytiček. 

Hezký týden přejí 

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí až čtvrtek  

Skupiny bě, pě, vě, rozvoj sl. 
zásoby a popis, přepis, 

hranice slov, vlastní jména 

Čtení: pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte.  

Pondělí:  Rozděl čarami špatně 

napsané názvy povolání, doplň 
je do vět a věty opiš. Vylušti si 

dvě hádanky.  

Úterý: Přečti si článek První 
květ. Dobře si prohlédni 

obrázek u článku. Zkus popsat 
podběl a pampelišku. Zaměř se 
na tvar a velikost listů a stonek. 

Vyhledej neúplná slova, doplň si 
je a napiš je do bloku, na 

papír… Nezapomeň, na kontrolu 
a případně opravu. Opravené 
slovo napiš znovu, správně. 

Zkus si odpovědět na otázky 2 -
4. Najdi v článku tři podstatná 

jména, tři slovesa a jedno 
vlastní jméno.  

Středa: Doplň a přepiš 
počáteční písmena v názvech 

měst na papír, do sešitu, bloku 
a zdůvodni. (Na počátku slova 

Praha napíšu velké P, protože je 
to vlastní název). 

Učebnice ČJ s. 92, 93, 

Písanka s. 17, 18 

 

Kniha podle tvého výběru 

 

Písanka s. 17 

 

 

Učebnice ČJ: cv.1/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice ČJ: cv.3/92 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/2A_Obrazek_carodejnice.jpg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtvrtek: Opiš říkanku a vylušti 

si rébusy, nakresli řešení 
některého rébusu. 

 

Písanka: s. 18 

MATEMATIKA Pondělí až čtvrtek 

Počítání do 100, slovní 
úlohy, porovnávání a měření, 

rýsování úseček 

Pondělí: Nejprve si jako 
rozcvičku počítej cv. 8 a pak 

počítej s rozvahou cv. 3. Další 
cv.1/33 už půjde jistě lehce.  

Úterý: Dnes si procvič příklady 

na sčítání. Pořadí sčítanců 
můžeš přehodit, aby se ti lépe 
počítalo a dát do závorek podle 

vzoru v sešitě a nezapomeň na 
výsledek.  Pak vyřeš slovní 

úlohy. Pozor, pečlivě si přečti 
otázky!  

Středa: Geometrie: Pečlivě měř 

a rýsuj podle pravítka úsečky. 
Když budeš porovnávat úsečky, 
znamená to, že zjistíš která je 

delší, kratší. Např. úsečka OP je 
kratší než úsečka QR. Do 

rámečku mezi OP a QR napíšeš 
znaménko menší. OP<QR. 
Nakonec spočítej příklady cv. 5. 

Čtvrtek: Počítej slovní úlohu do 

tabulky a pak vypočítej příklady 
cv.2/33. Pozor, šotek poslední 

sloupeček otočil, výsledek 
příkladu je vlevo. 

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

 

 

PS cv. 3,8 /31 a cv.1/33 

 

 

 

PS cv. 4, 5,6/31 

 

 

 

 

 

PS cv. 75 

 

 

 

 

 

PS cv. 1/32 a cv.2/33  

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 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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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,  

děkuji za vstřícnost a pochopení v případě domácí výuky. Stále platí že, rozvržení učiva 
je pouze doporučující a iniciativu a zodpovědnost přenechme více dětem, ony to 
zvládnou. Děkuji za ochotu zprostředkování kontaktu s dětmi pomocí telefonu, emailu, 

apod. (lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz). Projekt Diakonie nadále pokračuje a tak 

nechávám k dispozici odkaz:  Dopis seniorům – projekt - dobrovolné . 

Děkuji Vám, nejen já, ale i paní asistentka, za velmi příjemnou spolupráci a přejeme 

příjemný týden. 

 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Které (pouze jedno) slovo nepatří do tohoto seznamu? A proč? KOŠÍK, UKAZOVÁČEK, 

KAREL, KAKAO, OKAMŽIK, KAMZÍK, TLAČENKA, POTKAN. 

 

Počítáme mince do 100 – pexeso 

Vlastní jména 

Hospodářská zvířata 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3025
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4459

