
Týdenní vzdělávací plán  pro 1. a 2. ročník od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

1. ročník 

Český jazyk 

Písanka s. 30, 31, 32, 33 

Slabikář s. 63 – domeček se slabikami – děti slabiky přečtou a na každou slabiku 

vymyslí slovo 

- žlutá hvězdička – složitější slova děti přečtou a vyobloučkují 

- modrý trojúhelník – děti přečtou a barevně vyznačí správné slovo podle 

obrázku 

- barevný komínek – slova v tomto sloupci jsou těžší, děti si je můžou vytleskat, 

vyhláskovat, vyobloučkovat. Na některá slova děti vymyslí větu. 

- čtení č. 5 – Kdo nám pomáhá? – děti věty přečtou, spojí obrázek s větou 

- příběh pro zasmání  

- modrý otazník – děti hledají k obrázku správné slovo, barevně vybarví, těžší 

slova si můžou děti vyobloučkovat 

- žlutá tužka – děti báseň přečtou a psacím písmem dopíšou správná slova podle 

rýmů, děti v textu podle otázek hledají slova a vybarvují: 

Jakou barvu má kočka? 

Jakou barvu mají její oči? 

Kolik tlapek má kočka? 

Jaké jsou drápky? 

Jakou barvu má její mašle? 

 

Děti kočičku podle textu dokreslí a vybarví. 

 

Slabikář s. 64 – nové písmeno Ž, ž 

- děti zkusí přečíst báseň a pastelkou vybarví všechna písmena Ž, ž 

- v černobílém obrázku děti hledají věci na ž nebo věci, ve kterých je ž 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 

- červené pero – děti dopisují slova žije, živí a přečtou slova nová 



- Ježek – při čtení děti vybarvují písmeno ž, po přečtení děti hledají slova podle 

otázek a správná slova vybarvují pastelkou: 

Co dělá ježek ve dne? 

Co dělá ježek v noci? 

Čím se ježek živí a co ježek žere? 

Co ježek nejí? 

Co udělá ježek, když se blíží nebezpečí? 

Na co ježek čeká? 

- zelený rámeček – děti dopíšou psacím písmem správná slova 

 

Slabikář s. 65 – děti si přečtou příběh pro zasmání 

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

- barevný komínek – slova v tomto sloupci jsou těžší, děti si je můžou vytleskat, 

vyhláskovat, vyobloučkovat. Na některá slova děti vymyslí větu. 

- Čtení - Užovka, Žába – děti přečtou povídání o užovce a žábě, po přečtení děti 

hledají slova podle otázek a správná slova vybarvují pastelkou:  

Co je užovka?  

Užovka leze nebo se plazí? 

Co nemá užovka na rozdíl od zmije? 

Co užovka loví? 

 

Kde žije žába? 

Umí žába plavat? 

Čím se živí? 

- modrý trojúhelník – děti vyberou vhodné slovo, slovo vybarví 

- dětí nakreslí do rámečku „Čeho se žáby bojí?“ 

Barevná čeština s. 46/1, 2, 3, 4, 5 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 6/5 

Pracovní sešit s. 6/6 – žluté komínky - děti porovnají čísla, modrý komínek je pro děti 

obtížnější, ale můžou zkusit vypočítat 

Pracovní sešit s. 7/1, 2, 3, 4, 5, 6  



Pracovní sešit s. 8/1, 2 – Sčítání v oboru čísel do 20  

Hravý početník s. 16, 17 

Prvouka  

Pracovní sešit s. 66 – Poznáváme zvířátka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ročník  

Český jazyk 

Učebnice s. 79 – zopakujeme si, co to jsou podstatná jména a jak si na ně ukazujeme 

Učebnice s. 79/2 – tento úkol udělejte ústně, v první básničce Panenka - děti vyhledají 

názvy osob, ve druhé Kozí pohádka – názvy zvířat, ve třetí Auto – názvy věcí. 

Učebnice s. 81/4 – děti slova opíšou do školního sešitu, doplní i, í/y, ý a za každé slovo 

do závorky napíšou slovo (zájmeno), kterým si na ně ukazujeme: 

Vrabci (ten), rýč (ten), lžička (ta), ……. 

U slov v množném čísle si řekneme slovo v základním tvaru, aby mohly děti správně 

určit slovo, kterým si na ně ukazujeme.  

Pracovní sešit s. 23/1, 2, Pro bystré hlavy  

Barevná čeština s. 49 

 

Čtení 

Čítanka s. 122 a 123 – Malý přednosta stanice a lidé z města 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 10/1 – písemné odčítání s přechodem přes desítku 

Písemné sčítání a odčítání děláme společně a nahlas, aby se děti naučily správný 

postup počítání. 

Pracovní sešit s. 10/2 a 4 – slovní úlohy, děti zkusí taky odpovědět (stačí napsat 

příklad) na otázky v modrém rámečku 

Pracovní sešit s. 10/3, 6 

Pracovní sešit s. 10/5 – dětem připomeneme, že příklady v závorce počítáme nejdříve 



Pracovní sešit s. 11/1, 2, 3, 4, 5 – rýsování úseček dané délky 

Hravý početník s. 15 

Prvouka 

Učebnice s. 56 – Savci a ptáci – přečíst 

Pracovní sešit s. 60 a 61 


