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PŘEHLED 

Milé děti, 

 tak už stříháte metr, kolik je to dní do prázdnin? To ten čas běží. Přišli jste na 

řešení mozkolamu? Ano, pátým synovcem je PUTUPLU.  

V matematice dotáhneme násobilku tří. Procvičíme si čtení, psaní a poznávání 

podstatných jmen a dozvíme se něco o přírodě v létě.  

 Dozvěděla jsem se, že většina z vás ráda počítá, tak dnes najdete v dobrovolných 

úkolech hádanku matematickou.  

Přejeme Vám hezký týden a spoustu dobré nálady 

 

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, podstatná 

jména 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 
dle výběru dítěte, knihu si děti 

nosí do školy, aby mohly 
číst. 

Pondělí: Dnes si přečtěte 
Ptáčata. Pod textem máte 

obrázky (5) o každém vymysli a 
napiš alespoň jednu větu. Bude 

to nejméně 5 vět. Nahraď tučně 
napsaná slova jinými. K větám 
nakresli obrázek.  

 Úterý Vezmi si písanku, 

nejprve si přečti básničku, najdi 
všechna vlastní jména a 

podtrhni si je žlutou pastelkou. 
Proč je píšeme na začátku 

z velkým písmenem? Potom 
opiš 1. sloku. Zkontroluj 
napsaná vlastní jména, udělej 

na volné řádky opravu. Vylušti 
si rébusy. Nakresli se v letním 

oblečení, nakresli si i potřeby, 
které tě v létě chrání. (sluneční 
brýle, slamák, vyřeš i opal. 

krém).      

 Učebnice ČJ s. 103 

 Písanka s. 36, 38, 40 

  

 Kniha podle tvého výběru 

   

  

 Učebnice ČJ cv.1/103 

 

 

  

   

 Písanka s. 36  

 

 

 

   

 

 

 

 



2 

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

Středa: Přečti si článek Kotě. 

Vezmi si čistý list a přelož ho na 
tři části. Do vzniklé tabulky si 
napiš: názvy osob, názvy zvířat, 

názvy věcí. Vyhledávej v článku 
a vypisuj do příslušných 

sloupečků. Vymýšlej si i další. 
Kam zařadíš např. auto, boty, 
koně…  

Čtvrtek: Dnes si vezmi 

písanku, vypracuj podle zadání 
s. 38. Doplň křížovku, slovo 

z tajenky doplň do věty, doplňuj 
a přepiš věty. Napiš slova podle 

obrázků.  

Pátek: Dnes si vezmi písanku, 
vypracuj podle zadání s. 40. 
Pracuj podle zadání. 

Můžeš si i nakreslit smajlíky 

podle svého uvážení za tento 
týden. 

  

 Učebnice ČJ: cv.1/103 

  

 

 

  

 

 Písanka s. 38 

 

 

 

 Písanka s. 40 

 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 3, 
slovní úlohy, dělení, 
geometrické tvary a tělesa, 

úsečka, bod, rýsování 

Pondělí: Dnes si zopakujeme 
násobení a dělení.  Ve cv. 2/51 

si pastelkou kroužkuj kuličky po 
třech (dělení třemi). Mám tři 
kuličky a rozdělím je po třech, 

kolik dětí může dostat 3 
kuličky? 3:3 = 1 (jedna 

zakroužkovaná skupina 3 
kuliček). Kontrola 1 kroužek se 

3 kuličkami má celkem kolik 
kuliček? 1.3 = 3 a pak pokračuj 
dál. Pak počítej cv.3/51. 

Nakonec znázorni křížky 
příklady a zapiš další příklady na 

násobení a dělení (cv 1/52). 4 
řady křížků po 3, 3 sloupce 
křížků po 4  

 PS M: s. 51 – 54 a s. 84 

  

  

  

 PS M: cv. 2, 3/51, cv. 1/52 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Úterý: Dnes vypracuj všechna 

další cv. na s. 52 

Středa: A dnes zase násobilka 
3. Pomalu pracuj na s. 53. 
Slovní úlohy můžeš vyřešit do 

PS, napiš pouze řešení (příklad). 
U cv.7/53 připomínám, že 

nejprve musíš spočítat závorku 
a pak můžeš dopočítat přiklad.  

Čtvrtek: A je tu násobilka tří. 

Pracuj na s. 54 dle pokynů. 
Pracuj pomalu a pečlivě.  

Pátek: Dnes si dáme geometrii. 
Najdi si s. 84 a pracuj podle 

zadání. Budeš potřebovat 
pravítko, ořezanou tužku, 

pastelky. 

 

 PS M cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7/52 

 

 PS M s. 53 

  

  

 

 

 PS M s. 54  

 

 PS M s. 84 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

 Příroda v létě 

Pokud někomu chybí dílky 

k dolepení, nevadí, zkus to 
dokreslit. 

 Pracuj dle zadání.  

 PS  PRV s. 63 -64 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti. 

 Čti každý den a ke každé knize, kterou 
dočteš, si vytvářej Čtenářský list (název, 

spisovatel, ilustrace).  

 

 

 

 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 



4 

 

Upřesňující informace: 

 

Milí rodiče,  

děkuji 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 dotáhneme násobilku 3, v češtině je to vše a v prvouce také. 

Moc děkuji za čas, který věnujete dětem v rámci domácí školy. Umožněte prosím, dětem 
poslat mi sebehodnocení. Moc děkuji za ochotu zprostředkování kontaktu s dětmi 

pomocí telefonu, emailu, apod. (lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz).   

Děkuji Vám ještě jednou, nejen já, ale i paní asistentka, přejeme krásný předposlední 

školní týden 

 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Hádanka matematická: 

Honzík počítá od 3 stále po 7. 

Dojde k číslu, které se skládá ze stejných číslic.  

Které je to číslo? 

 

Slovní druhy 

Pexeso - násobilka 

Léto - křížovka 

Léto – ano x ne 

Léto – přetahovaná - aktivity 

 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

3…10…17… 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4465
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4460
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4467

