
1. ročník 

Český jazyk 

Písanka s. 34, 35, 36 

Slabikář s. 66 a 67 - je zaměřený na procvičování čtení a porozumění čtenému. 

Slabikář s. 66 - čtení č. 7 – Začíná jaro – děti zkusí během čtení najít jedno nové 

písmenko, které se jim do čtení vloudilo, písmenko ř vybarví  

- po přečtení děti odpovídají na otázky, děti správné slovo hledají a pastelkou 

vybarvují: 

Které roční období začíná? 

Co už více hřeje? 

Co je delší? 

Kde je mnoho vody? 

Co dělá na jaře tráva? 

Co začíná kvést? 

Kdo se vrací z jihu? 

Co dělají včely? 

- úkol se zeleným puzzlíkem – děti ze slabik skládají slova a nově vzniklá slova 

vybarvují 

- čtení - Jaké u nás byly Velikonoce – děti čtou povídání o Velikonocích, těžší 

slova si děti můžou vyobloučkovat, vytleskat nebo vyhláskovat. Po přečtení 

děti znovu vyhledávají správné odpovědi na otázky a slova vybarvují: 

Koho vyšlehal táta a kluci? 

Co jim za to donesla máma? 

Jaké vajíčko dostal táta? (děti vybarví zelenou pastelkou) 

Jaké vajíčko dostal Lukáš? (děti vybarví červenou pastelkou) 

Jaké vajíčko dostal Radek? (děti vybarví žlutou pastelkou) 

Co uvázala Katka na pomlázky? 



Jakou mašli dostal Radek? (děti vybarví modrou pastelkou) 

Jakou mašli dostal Lukáš? (děti vybarví žlutou pastelkou) 

Jakou mašli dostal táta? (děti vybarví červenou pastelkou) 

- podle textu děti dokreslí mašle na pomlázky 

- úkol s černým srdíčkem – děti doplní písmena do tajenky a podle čísel vyluští 

tajenku 

Slabikář s. 67 – čtení – Kuličky – děti podle vět dokreslí správnou pastelkou daný 

počet kuliček 

- báseň a rozpočítadlo si děti přečtou několikrát (můžete si zahrát s dětma 

kukličky nebo se rozpočítávat  )   

- úkol se sovičkou – děti vyluští rébusy a spojí s obrázkem kytičky 

- úkol s pusou – děti slova pojmenují, vytleskají, můžou utvořit větu s každým 

obrázkem a povídat, jak si hrají venku 

- úkol se žlutým míčem – čtení tiskacích a psacích vět, děti vždy dvě stejné věty 

vybarví jednou pastelkou 

Matematika 

Hravý početník s. 18, 19  

Pracovní sešit s. 8/3  

Pracovní sešit s. 8/4 – zelený rámeček, děti příklady opíšou a vypočítají do malého 

školního sešitu 

Pracovní sešit s. 9/1, 2, 3, 4, 5 

 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 68 – vypracovat Roční období 

 

 

 

 



PROSÍM O ODEVZDÁNÍ:  

Písanka č. 3 

Slabikář 

Hravý početník 

pracovní sešit z Matematiky 2. a 3. díl 

malý školní sešit z matematiky 

pracovní sešit z Prvouky   ve středu 6. 5. 2020 do 14 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník 

Český jazyk 

Učebnice s. 82 – tento týden se naučíme, co to jsou slovesa 

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi 

děje (sedí, utíkají, bude číst, pracoval) 

- děti můžou říkat, co dělají celý den (od rána do večera) – vzbudím se, vstanu, 

protáhnu se, ….. 

Učebnice s. 82/4 – děti slovesa opíšou do sešitu českého jazyka a očíslují slova podle 

časové posloupnosti celého dne 

Pracovní sešit s. 24/1, 2, 3 a SOUTĚŽ 

Čítanka s. 126 – 127 – děti si přečtou příběh o štěňátku, které se jmenovalo Dášeňka. 

Na s. 127 vedle obrázku je odstavec, ve kterém je napsáno, co všechno dělala 

maminka Iris se svým štěňátkem Dášeňkou.  

Děti slovesa vypíšou do sešitu českého jazyka. 

Barevná čeština s. 51 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 12, 13 - pro tento týden vynecháme, vrátíme se k nim v dalším týdnu. 

Pomalu začneme s násobením, násobení dvěma. 

Pracovní sešit s. 14/ 1, 2, 3 - Příprava na násobení  

Strana 14 je o pochopení, proč se učíme násobit a jak nám to ulehčuje počítání.  

Pracovní sešit 14/2 - máme 4 hromádky po 3 kytičkách. Slovo po je pro děti důležitým 

ukazatelem znaménka krát …… 4 po 3 (3 + 3 + 3 + 3) je vlastně 4 krát 3 (4 . 3) 

- máme 3 hromádky po 4 kytičkách…. 3 po 4 (4 + 4 + 4) je 3 krát 4  (3 . 4) 

- máme 3 hromádky po 5 kytičkách…. 3 po 5 (5 + 5 +5) je 3 krát 5  (3 . 5) 

- máme 5 hromádek po 2 kytičkách…. 5 po 2 (2 + 2 + 2 + 2 + 2) je 5 krát 2 (5 . 2) 

Stejným způsobem děláme celou stranu 14. 

 



Naučit se zpaměti násobky 2! 

Pracovní sešit s. 15/1, 2, 3, 4, 5, 6 

Hravý početník s. 16, 17 

 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 62 

Učebnice s. 57 – prostudovat Ryby, plazi a obojživelníci 

 

PROSÍM O ODEVZDÁNÍ:  

Písanka  

pracovní sešit z Českého jazyka 

malý školní sešit z Českého jazyka 

Hravý početník 

pracovní sešit z Matematiky  

malý školní sešit z matematiky 

pracovní sešit z Prvouky   ve středu 6. 5. 2020 do 14 hodin. 

 


