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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování řazení slov podle 

abecedy. Děti již bezpečně umí 

odříkat abecedu a znají pravidla 

řazení dle abecedy. 

 

Úterý: 

Úvod k tématu: Mluvíme ve větách 

 

Středa: 

Téma mluvíme ve větách – 

procvičování  

 

Čtvrtek:  

Téma pořádek vět v textu – 

srozumitelnost děje 

 

Pátek:  

Známe pořádek vět v příběhu –

čteme s porozuměním 

 

 

Pondělí: 

PS s. 11 – online hodina od 9 hod, 

část, zbytek dokončit v rámci 

domácího učení 

Písanka – str. 15 – obtahujeme 

předepsané, pozor na úchop pera 
a sezení při psaní  

 

Úterý: 

Pracujeme s učebnicí str. 18 - 

ústně + cv. 3 a, b přepiš do 

domácího sešitu 

 

Středa:  

Pracujeme s PS str. 15 

Písanka str. 16 – obtahujeme 

předepsané, pozor na úchop pera 
a sezení při psaní  

 

Čtvrtek:  

Pracujeme s učebnicí str. 19/cv. 2b 

– do domácího sešitu – POZOR, 

věty přepiš ve správném pořadí 

 

Pátek:  

PS str. 16  

+ úkol na podzimní prázdniny PS 

str. 17 

 

NEZAPOMEŇ CELÝ TÝDEN NA 

KNIHU 

MATEMATIKA Pondělí:  

Slovní úlohy s odpovědí, 

upevňujeme matematické 

představy do 13  

 

Úterý:  

Procvičování kumulativních 

příkladů, sčítání do 13, odčítání do 

12 

 

Středa:  

Docvičování sčítání a odčítání do 13 

 

Čtvrtek:  

Úvod ke sčítání do 14, rozklady, 

přechod přes 10 

 

 

 

 

Pondělí:  

PS str. 23/cv.1,2,6 

Matematické minutovky – 

str. 13/cv.25 a, b (kdo umí počítat 

bez rozkladu, nemusí rozepisovat) 

 

Úterý:  

PS str. 23/cv. 3, 4, 7, 5 

Matematické minutovky – str. 13 

cv. 26 

 

Středa:  

PS str. 24/cv.1, 2, 3 

Matematické minutovky 

str.14/cv.28a,b  

(cv. 27 vynecháme – nebo si 

mohou udělat pouze dobrovolníci) 
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Pátek:  

Číselné představy do 14, slovní 

úlohy – zápis, znázornění, odpověď  

Čtvrtek:  

PS str. 24/cv. 4, 5, 6 

Matematické minutovky str. 15 

 

Pátek: 

PS str. 25 

 

Počítání na prázdniny –  

PS str. 26 

PRVOUKA Opakování učiva z 1. ročníku – děti 

znají měsíce v roce, dopravní 

značky. 

Podzim – znaky podzimu, děti znají 

podzimní měsíce, kdy podzim 

začíná a umí vyjmenovat min. 3 

znaky podzimu. 

PS – str. 15 

 

 

PS – str. 16 

 

Mgr. Andrea Pánková 

Třídní učitelka 2. B 

 


