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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

děkuji všem za vzkazy, fotografie, někdo mi posílá i foto vzorně vypracovaných úkolů, 
za ty vás moc chválím. Úkoly si vždy rozvrhněte, není dobré dělat vše najednou. Tento 

týden je na řadě násobilka dvou.  Pokud nebudete něco vědět, můžete mě kontaktovat, 
jen vás ubezpečím, že učivo násobilky bude znovu probráno v září s paní učitelkou. 
Myslím si, že je dobré, aby se děti s touto látkou nyní alespoň seznámily. Nezbývá než 

procvičovat a procvičovat stejně jako čtení. Přeji vám všem dobrou náladu a hodně sil. 
Rodičům bych velice poděkovala za spolupráci, pochopení a vstřícnost, kterou 

projevujete v této těžké a výjimečné situaci.  

 S pozdravem paní učitelka Petra Schneiderová 

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

ČESKÝ JAZYK Seznámení se slovesy – slova, 

která vyjadřují, co osoby, 

zvířata nebo věci dělají  

Projít v učebnici stranu 92,93 

   Pracovní sešit: 

   strana 24/1,2,3 

   strana 25/1,2,3 

  MATEMATIKA Násobky dvou 

 

Strana 38 

39/3,5,6 a 40/4,5 

Strana 80 geometrie 

PRVOUKA Domácí ptáci Strana – 58 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY  

Čtěte vlastní knihu.  

Po přečtení vypracujte čtenářský list, na 
který zapíšete název, autora, zápis toho, 

co se mi na knize líbilo, obrázek). 

Hra ke slovesům  

Kuba řekl - můžete si zahrát. 

Maminka dává příkazy. Děti reagují na 

pokyny, pokud je před pokynem 

formulace - Kuba řekl. 

Kuba řekl – vzpaž (dítě vzpaží). 

Kuba řekl – tleskni (dítě tleskne). 

Sedni si. Žák by neměl zareagovat, 

protože nebyla řečena formulace - Kuba 

řekl. Můžete se zkusit vyměnit. 

 

 

 



2 

 

 

 

  

Dopis seniorům - dobrovolné  

Milí rodiče, obrátila se na mě paní vychovatelka Dobšovičová s prosbou o pomoc 
nejstarší generaci. Diakonie vytvořila projekt Dopis pro radost, který umožňuje napsat 
dopis seniorům v izolaci. Děti by mohly napsat jednu větu a nakreslit obrázek, dopis 

poté s vaší pomocí odeslat elektronicky. (jsmesvami.diakonie.cz) Děkuji.   

       

Mgr. Petra Schneiderová 


