
Týdenní vzdělávací plán pro 1. a 2. ročník od 20. 4. do 24. 4. 2020 

 

1. ročník 

Český jazyk  

Písanka s. 28, 29, 38, 39 

Slabikář s. 59 – úkol s modrým otazníkem – děti zkusí podle obrázku uhádnout slova, 

slova pak napíšou nad obrázek. 

- domeček se slabikami – děti přečtou a na každou slabiku vymyslí slovo 

- úkol se sovičkou – čarami oddělit jednotlivá jména, děti barevně vybarvi 

všechna B 

- barevný komínek slov – děti čtou a obloučkují, b vybarví červeně, d modře, p 

červeně 

- žlutá tužka – děti přečtou věty, doplní slova a vybarví b, B 

- modrý trojúhelník – děti čtou psací věty a hledají vhodné slovo, opět vybarví 

všechna psací b, B 

- rozpočítadlo – děti přečtou, vytleskají, vybarví všechna b, B, písmeno 

v modrém rámečku můžete obměňovat 

Slabikář s. 60 – Hádej, hádej, hadači…. 

- Celá strana je zaměřena na zábavné opakování formou hádanek a otázek   

Slabikář s. 61 – písmeno č, Č 

- děti zkusí přečíst báseň a pastelkou vybarví všechna písmena č, Č 

- v černobílém obrázku děti hledají věci na č nebo věci, ve kterých je č a ty pak 

vybarví 

- pod obrázkem děti přečtou dva řádky slabik, hledají slova a ty pak vybarvují 

- obrázkové brýle – děti pojmenují obrázky v brýlích, slova vytleskají a zkusí na 

každý obrázek vymyslet větu 

- čtení otázek – děti odpovídají na otázky připojením správného obrázku a 

správným očíslováním slov 

- zelený rámeček – děti dopíšou psacím písmem správné slovo 

Barevná čeština s. 16 – celá  

 



 

 

Matematika 

Hravý početník s. 14, 15 

Pracovní sešit s. 4, 5 – celá  

Pracovní sešit s. 6/ 1, 2, 3 

Pracovní sešit 6/4 – do malého sešitu 

 

Prvouka  

Pracovní sešit s. 62 – vypracovat Mláďata 

- děti si mohou vystřihnout obrázek na protější straně, zahrají si DOMINO, 

přiřazují mláďata k dospělým zvířatům 

Pracovní sešit s. 65 – vypracovat Domácí mazlíčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ročník 

Český jazyk 

Děti si stále procvičují a opakují řadu všech slovních druhů. 

Pracovní sešit s. 21/1, 2, 3, 4  

Učebnice s. 79 – Podstatná jména  

- děti si přečtou a naučí se žlutý rámeček, naučí se, co to jsou podstatná jména 

a jak na ně ukazujeme 

Učebnice s. 79/1 – udělat ústně 

- na každé podstatné jméno si vždy ukážeme slovy ten, ta, to 

Pracovní sešit s. 22/1, 2, 3, 4 

Barevná čeština s. 47 

 

Čtení 

Čítanka s. 118 – 119 – děti mohou během čtení hledat podstatná jména (když je 

podstatné jméno v množném čísle, musíme si říct základní tvar, jako by byl jeden  

“pro krtky -  ten krtek“ 

Písanka – děti můžou napsat každý týden jednu stránku v písance 

 

Matematika 

Hravý početník s. 14 

Pracovní sešit s. 8 – odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 

- děti mohou využívat číselnou osu do 100 nebo počítadlo 

- ukážeme si, jak počítat, ale nechávám na každém dítěti, ať si pak osvojí způsob 

počítání, který mu nejvíc vyhovuje 



Pracovní sešit s. 8/1 – desítky jsou znázorněny čárami, jednotky kolečky, poslední 

desítka je znázorněna taky kolečky, abychom mohli odčítat, ubírat  

93 – 5 =  

Číslo 5 si rozložíme na 3 a 2, abychom od čísla 93 mohli vzít 3 jednotky tak, aby nám 

zůstala celá desítka (90). Od čísla 90 odečteme číslo 2.  

Pracovní sešit s.8/2 – zase používáme rozklad (rozložíme menšitele) a ve znázornění 

škrtáme kolečka  

Pracovní sešit s. 8/3, 4, 5, 6, 7, 8 

Pracovní sešit s. 9/1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Prvouka  

Učebnice s. 54 a 55 – přečíst Hospodářská zvířata a drůbež 

Pracovní sešit s. 58, 59 - vypracovat 


