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PŘEHLED 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

Věty rozkazovací – umíme vytvořit 

větu rozkazovací, snažíme se 

zvládnout z této věty udělat ostatní 

typy vět (oznamovací, tázací, 

přací). 

 

Věty přací – umíme vyjádřit svá 

přání větou přací, tyto věty 

poznáme v textu. 

 

Na konci týdne děti umí určit druh 

věty, znají melodii vět a umí věty 

tvořit.  

 

Poproste rodiče, aby mi posílali 

Vaše napsané úkoly – udělají mi 

radost a mohu Vám za to dát 

jedničku   

Procvičujte druhy vět třeba i na 

umimecesky.cz 

Pondělí: 

Učebnice s. 27 ústně, cv. 3 napiš 

do sešitu 3 věty – pozor na 

znaménko na konci rozkazovací 

věty 

Písanka s. 22 

 

Úterý: 

Státní svátek 

 

Středa: 

Učebnice s. 28 ústně, ze cv. 6 napiš 

3 věty do domácího sešitu 

Pozorně si přečti, čím začínají věty 

přací a jaká je melodie věty (kde 

klesáš hlasem) 

 

Čtvrtek: 

Učebnice s. 29 ústně 

Písanka s. 23 

 

Pátek: 

Učebnice s. 30 – ústně, cv. 2 – 

přepiš věty do sešitu 

MATEMATIKA Umíme sčítat i odčítat do 18, 

orientujeme se na číselné ose do 

20. Děti umí porovnávat čísla 

a bezpečně poznají, které je větší či 

menší. 

Procvičujeme zápis slovních úloh 

včetně znázornění a odpovědi.  

 

Online procvičování slovních úloh. 

 

 

Pondělí: 

M s. 38 – celá  

 

Úterý: 

Státní svátek  

 

Středa: 

M s. 39/cv. 1 a, b, c, d 

Matematické minutovky s. 19 celá 

 

https://www.umimecesky.cz/rozbory-druhy-vet-oznamovaci-tazaci-praci/510
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-do-20-1-uroven/854
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Čtvrtek: 

M s. 39 – dokončení 

Matematické minutovky s. 20/cv.39 

a,b,c,d 

 

Pátek: 

M s. 40 (jedním prstíčkem jedeš od 

čísla nahoře dolů, druhým od čísla 

po straně doprava, kde se Ti 

prstíky setkají, to je výsledek 

sečtení čísel – je to zábava, 

vyzkoušej si to)  

Matematické minutovky s. 20/cv.40 

a, b  

 

PRVOUKA Téma listnaté a jehličnaté stromy 

v lese 

Prvouka str. 22, 23 – nezapomeň 

jít na procházku a na stromy se 

podívat v lese i v okolí Tvého domu  

*KREATIVNÍ 

VÝZVA* 

V našem rozpise učiva se objevilo v 

úterý, že je Státní svátek – 

pamatuješ si ještě, jak vypadá 

vlajka naší republiky? Uměl bys ji 

nakreslit? 

Písně a legendy o svatém Martinovi 

najdete třeba zde. 

Poslechni si hymnu naší republiky 

(rozkliknete-li odkaz, uslyšíte 

krásné vokální provedení písně a 

uvidíte nádherný klip). Tady 

uslyšíte celou píseň. 

 

 

 

 

 

Andrea Pánková 

Třídní učitelka 2. B 

https://www.youtube.com/watch?v=mhqkIbSOHv0
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI
https://www.youtube.com/watch?v=mQZ6vsLMqzs

