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PŘEHLED 

Milé děti, 

 zase utekl další týden.  A já už se těším na příští týden, bude svátek všech 
dětí a já s paní asistentkou na Vás budeme moc myslet.  Asi proto nám vyšlo spravedlivé 

dělení zrovna na tento týden.  

Víte řešení posledního rébusu? S kým tančil Jirka? Jirka tančil s Alenkou.  A proč? Protože, 
Aleš tančil se Šárkou, Erik s Klárkou, David s Danou, Adam s Maruškou. Gratuluji všem, 

kteří věděli. Znění nového mozkolamu bude jako vždy v dobrovolných úkolech.  Už se 

nám moc stýská, ale větru, dešti poroučet neumíme. 

Hezký týden přejí 

    

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek  

Přepis, psaní slov a vět, 
párové souhlásky na konci 

slov v a f, z a s 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte.  

Pondělí: Dnes si něco pěkného 

přečti. Blahopřeji k svátku všech 
dětí. 

 Úterý: Dnes to bude veselejší. 

Zkus, vyřešit hádanky. Napiš 
jejich řešení, vyber si jednu 
hádanku a opiš ji. Vylušti si také 

rébusy na s. 34 a dokresli list 
kalendáře. Doplň vhodná slova 

do vět a věty napiš. 

Středa: Přečti si článek Paví 
zpěv. Slova s vyznačenou 
souhláskou si řekni v jiné 

podobě. Např.: páv – páva, řev 
– řevu. Kterým zvířatům říkáme 

šelmy? Proč? Doplňuj správnou 
hlásku ve cv.2/100 Pamatuj! Ve 
slovech teprv, dřív, ponejprv se 

na konci v. Můžeš také říct 
teprve, ponejprve a dříve. Jsou 

to hodně těžká slova. Pokud 
nevíš, co znamenají, popros 

 Učebnice ČJ s. 100,101 

 Písanka s. 34,35 

  

 Kniha podle tvého výběru 

  

  

 

 Písanka s. 34, 35 

 

 

 

  

 

 Učebnice ČJ: cv.1,2/100 

 List s větou o Dudlovi a 

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

někoho, ať ti jejich význam 

vysvětlí. Nebo zavolej. Můžeš si 
vymyslet i věty a napsat si je na 
obrázek k Dudlovi … Psaní vět 

není povinné! 

Čtvrtek: Dnes se podívej na 
cv.3/100, cvičení si přečti, 

zdůvodni si pravopis slov 
s tučně vytištěným písmenem a 
cvičení opiš. Za dobře napsané 

cvičení si nakresli usmívajícího 
smajlíka. V cv.1/100 najdi dvě 

vlastní jména (Láďa a Jirka), tři 
podstatná jména – názvy zvířat, 

pět sloves (vyjadřují co, kdo 
dělá). 

Pátek: Dnes si přečti článek 
Babička vzpomíná. Odůvodni 

pravopis vyznačených slov. 
Neboj, je to pořád podobné. 

Např. koz – kozy, koza, mez – 
dvě meze). Zkus popsat podle 
obrázku křepelku, můžeš ji 

porovnat s pávem.  Najdi pět 
podstatných jmen a pět sloves. 

Můžeš si i nakreslit smajlíky 

podle svého uvážení za tento 
týden. 

  

 

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv.3,5/100 

 

 

  

 

 

 

 Učebnice ČJ: cv. 1/101 

 Umím, vím, jak na to. 

  Učím se, většinou vím. 

  Nechce se mi, nevím, jak do 
toho. 

  Snažím se, potřebuju 

poradit. 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Počítání do 100, násobilka 2, 

slovní úlohy, dělení na části 

Pondělí: Dnes se zkusíme 
spravedlivé dělení. Vezmi si 
papír a rozstříhej ho na deset 

stejných dílů. Vezmi si stejné 
kostičky, fazole, knoflíky, víčka, 

bonbony a začneme se spolu 
dělit. Vezmi 2 díly papíru, jeden 
dej sobě a jeden třeba bráškovi. 

Nyní si vezmi 6 kostiček a 
rozděluj je po jedné na dílky 

papíru. Jeden sobě, jeden 
bráškovi, jeden sobě, jeden …? 

Už je máš rozdělené? Dělil si 
spravedlivě? Ty i bráška musíte 
mít stejně. Kolik máš kostek? 

Tři. Bráška, taky? Tak už umíš 

 PS M: s. 42 - 46 

  

  

 PS M: s. 42 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

dělit! 6 kostek si rozdělil dvěma 

klukům a každý dostal 3.  

6 : 2 = 3 

A nyní můžeš pracovat na s. 42 
podle zadání. Budeš potřebovat 

i pastelky.  

Úterý: Dnes budeme zase 
spravedlivě dělit, pracuj na s. 
43 a můžeš si vše znázorňovat 

s pomocí kostiček, víček, 
sponek stejně jako včera. Pokud 

si nebudeš vědět rady, zavolej. 

Středa: A zase spravedlivé 
dělení, ale jen mezi dva (na 

poloviny). Postupuj hezky 
pomalu, nejprve svislou čarou 
rozdělím 6 banánů na dvě 

strany, musím Eva i Honza 
stejně. Pak napíšu řešení. 

Nejprve kolik bylo všech 
banánů? Na kolik dílů dělím? 

     6 : 2 = 3 

A kolik každý dostal? 

Čtvrtek: Dnes můžeš pomalu 

pracovat na s. 45 

Pátek: Dnes tě čeká s. 46, 
určitě si udělej cv. 3, podtržené 
příklady zkus znázornit pomocí 

kostiček, nebo si je namaluj. 
Pak pokračuj. U kouzelných 

trojúhelníků máš nápovědu. 
Pokud si nebudeš vědět rady, 
ozvi se, zkusíme to řešit spolu. 

 

  

 

 

 

 

 PS M s. 1 - 5/43 

 

  

  

 PS M: cv. 1 - 5/44  

  

 

  

  

  

 

  

 PS cv. 1 - 3/45 

  

 PS cv. 1 – 7/46 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

 Péče o zuby 

 Pracuj dle zadání.  

 PS s. 61 

POŽADAVKY POZNÁMKY 
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 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 

 

 

Upřesňující informace: 

 

Milí rodiče,  

děkuji za pomoc a vstřícnost a součinnost při plánování šk. skupin. Děkuji i za pomoc a 

zpětnou vazbu při domácí výuce.  

  Stále platí že, rozvržení učiva je pouze doporučující a iniciativu a zodpovědnost 
přenechme více dětem, ony to zvládnou. V matematice se budeme věnovat násobení 2 

a párovým souhláskám v ČJ. Nebojte, budeme se tomu dál systematicky věnovat i ve 
škole.  Umožněte prosím, také dětem poslat mi sebehodnocení. Moc děkuji za ochotu 

zprostředkování kontaktu s dětmi pomocí telefonu, emailu, apod. 
(lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz), ale také za čas, který věnujete 

společnému vzdělávání.   

Děkuji Vám ještě jednou, nejen já, ale i paní asistentka a přejeme příjemný a klidný 

týden 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné (doplňkové učivo) 

 

Mozkolam: 

Tento mozkolam je matematický. 

Které číslo do skupiny čísel nepatří a proč? 

  13        2O2     35  

 

 211       22       40  

 

 112 

 

 Párové souhlásky v a f 
 Párové souhlásky z a s 

 Dělení dvěma 
 Jde nebo nejde dělit dvěma 

 Zuby 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/v-f/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/z-s/index.html
http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky/procvicovani-deleni-2
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3069
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1913

