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PŘEHLED 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

Psaní souhlásek uvnitř a na konci 

slov, opakování probraného učiva 

 

 Z – S 

 Ž – Š 

 H – CH 

 

 Párové souhlásky online 

Párové souhlásky 2 online 

procvičování – obohatíme si slovní 

zásobu 

 

Nezapomínáme denně ČÍST 

(alespoň 20 minut) vlastní nebo 

půjčenou knihu. Přečtené knihy 

zapisujeme do čtenářského deníku. 

Nemáte-li možnost čist knihu, 

navrhuji texty v Čítance (např. 

s. 108 - 133). 

Při čtení dbáme na plynulost, 

intonaci a porozumění čtenému 

textu. 

 

Při psaní vzpřímeně sedíme, lokty 

se opírají o stůl, vhodně nakloníme 

sešit pro správný sklon písma, obě 

nohy máme na podlaze. 

Pondělí: 

ČJ - učeb. - s. 76 – ústně + cv. 2 

napiš do sešitu 

PS - s. 9 – cv. 1, 2 

 

Úterý: 

ČJ – učeb. – s. 77 – ústně + cv. 5 

napiš do sešitu 

PS – s. 9 - dokončit 

 

Středa: 

Čj – učeb. – s. 78 – ústně + cv. 2 

napiš do sešitu  

PS – s. 10 – celá stránka 

Pís. – s. 22 / 23 – holky píši na 

straně pro holky a kluci zase na 

straně pro kluky, básničku se 

naučte zpaměti. 

 

Čtvrtek: 

Velikonoční prázdniny 

 

Pátek: 

Státní svátek – Velký pátek 

 

MATEMATIKA  

 

Úvod k násobilce, násobky dvou  

 

 

 

Procvičování počítání do 100 - 

online 

 

Pondělí: 

M s. 37  

MM s. 10 

 

Úterý: 

   M s. 38 + s. 39 cv. 1, 2, 3 

 

Středa: 

   M s. 40 + s. 39 cv. 4, 5, 6 

 

Čtvrtek: 

Velikonoční prázdniny 

   

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6728
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6729
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3869
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pátek: 

  Státní svátek – Velký pátek 

PRVOUKA Opakování – jaro, určování času na 

ručičkových a digitálních hodinách 

Stromy na jaře 

Jarní změny v přírodě – procvič si 

online 

PRV s. 53 

 

Jaroslava Pražanová 

Třídní učitelka 2. C 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4462

