
Týdenní vzdělávací plán pro 1. a 2. ročník od 6. 4. do 9. 4. 2020 

1. ročník 

Český jazyk  

Písanka s. 21, 22, 23 

Slabikář s. 55 – přečíst vtip o hokejce 

- přečíst slabiky v domečku a na každou slabiku zkusit vymyslet slovo 

- čtení číslo 3 „Hokej“ – věty přečíst a vyobloučkovat 

- barevné komínky slov – slova přečíst, vytleskat, vyobloučkovat a zkusit použít ve 

větách 

- hádanky z pohádek – přečíst 

- děti zkusí povyprávět pohádku podle obrázků 

Slabikář s. 61 – Velikonoce u nás 

- čtení velikonočních básní a koled 

- děti hledají 2 stejné kraslice a ty pak vybarví 

- děti si vyzdobí velikonoční vajíčko 

Barevná čeština s. 22/1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 32 – poslední strana je shrnutí a opakování probraného učiva 

32/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

32/8  napsat a vypočítat do malého sešitu 

Nový pracovní sešit Matematika 3 s. 1 – počítání do 20 

- než budeme s dětmi sčítat a odčítat do 20, zaměříme se na čtení a zápis čísel  

11 – 20, rozeznávání, co je desítka a jednotka, porovnávání čísel. 

- strana č. 1 – v každé poličce je znázorněno jedno číslo, barevnými obrázky je 

vyznačena desítka a černobíle jednotka. V každé polici děti spočítají, kolik je tam věcí 

a dané číslo nahoře na stránce zakroužkují.  

- děti trénují zápis a čtení čísel od 11 do 20 (na papír) 

Hravý početník s. 12 – celá 

Prvouka 

Pracovní sešit s. 58 – Práce na zahradě 



Pracovní sešit s. 60 - Velikonoce 

2. ročník 

Český jazyk 

Barevná čeština s. 43 – opakování dě, tě, ně, mě 

Barevná čeština s. 42/ 2, 3 

Pracovní sešit s. 19/ 1, 2, 3, 4 

Učebnice s. 75/ 4 – obrázky nahraďte slovy a věty napište do školního sešitu 

 

Čtení 

Čítanka s. 110 – 111 …. Jak mělo jaro svátek 

 

Matematika 

Pracovní sešit s. 5 – Geometrie opakování 

- úkol  5/1 si děti narýsují na nelinkovaný papír a vloží do pracovního sešitu 

- 5/2, 3, 4, 5 

Pracovní sešit s. 6 – sčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100 

- Nejdříve si děti vypočítají příklady v Početníku na s. 2 

9 + 2 = 11 číslo 2 si rozložíme tak, abychom jeho první částí doplnili desítku a druhou 

část k této desítce přičteme ( číslo 2 rozložíme na 1 a 1) 

Pracovní sešit s. 6/1 – děti mají každý příklad znázorněný pomocí barevných čar (desítky) a barevných 

koleček (jednotky).  Příklad   65 + 8 =   číslo 8 si rozložíme na 5 a 3, číslo 5 doplníme k číslu 65 a 

vznikne nám celá desítka 70, číslo 3 přičteme k číslu 70. Stejným způsobem počítáme další příklady 

v tomto cvičení. 

Pokud mají děti doma počítadlo do 100, určitě je mohou využívat,  je to výborná pomůcka.  Nebo 

mohou děti také používat číselnou osu do 100. 

Pracovní sešit s.6/2 – úplně stejně děti počítají i v tomto příkladu. Červeně dokreslují druhého 

sčítance a nově vzniklou desítku vyznačí. 

Prvouka 

Učebnice s. 45 – Velikonoce 

Pracovní sešit s. 48 



Učebnice s. 52 – Ze života hmyzu, Pracovní sešit s. 55 

 


