
 

Týden 11. – 15. 5. 

PONDĚLÍ 

Český jazyk učebnice 88/3, 4; pracovní sešit 18/2, 3, 4 

procvičit bě, pě, vě můžeš i podle učítelka: 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000016/video/760913 

čtení Čítanka 105 

Matematika str. 20 můžeš porovnávat čísla na : https://www.skolasnadhledem.cz/game/3449 

ÚTERÝ 

Český jazyk učebnice 89/6, 8 písnička: https://www.youtube.com/watch?v=joFiIriklos slova s ě si na 

fólii podtrhni, cvičení 10 a 11 – kdo chce, může mi poslat slova, která podle zadání cvičení 11 vymyslí 

čtení Čítanka 106 

Matematika str. 21/ 1, 4 a str. 50/1; dobrovolně str. 21 Hra 

můžeš si procvičit sčítání na: http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/scitani-dvoucifernych-cisel 

 

STŘEDA 

Český jazyk https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-

diktaty-vety/cviceni1.htm 

čtení Čítanka 107, 108 – k básničce o upírovi můžeš udělat ilustraci (nebo jinak výtvarně zpracovat –

vymodelovat, použít přírodní nebo odpadový materiál …?)  

Písanka str. 28 

Matematika str. 50/2 a str. 22/2, 3 

ČTVRTEK  

Český jazyk učebnice 87 – přečti si vyprávění o Robinsonovi – bohužel nemůžeme pracovat ve 

dvojicích (až na Otu a Edu:)), ale možná by pomohli sourozenci – nebo si zkus sám/sama vymyslet 

vlastní ostrov – jak by vypadal, co ba na něm rostlo, kdo nebo co by na něm žil(o), jak bys ho 

pojmenoval(a); Co bys na něm dělal(a), kdybys na ostrov doplaval(a) po ztroskotání lodi, co bys 

s sebou chtěl(a) mít? 

Můžeš ho nakreslit (nebo jinak výtvarně zpracovat), napsat do něj nebo vedle něj svůj příběh – zadání 

ve cvičení 1  - kdo má možnost může mi poslat e-mailem, ale uschovejte (pokud to půjde) a vezměte 

s sebou do školy (ať už v červnu nebo v září). 

Kdyby bylo ošklivé počasí a máš rád(a) animované filmy, můžeš se podívat na: 

https://www.youtube.com/watch?v=eD5xK6-7QD0 
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PÁTEK 

Český jazyk opakuj na:  

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/3718 

slabiky bě, pě, vě, mě procvič na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1414 

přiložený pracovní list mi můžeš poslat vypracovaný 

Písanka str. 29 

Matematika str. 50/3 a str. 23/1,2 

můžeš procvičit násobilku 5 na: http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky/nasobeni-5 

čtení pracovní listy „Ztratil se kocourek“ a „Jak to dělají?“ 

 

 

PRVOUKA: přiložený pracovní list „Přišlo jaro“ mi můžeš poslat vypracovaný, jinak opakování téma 

JARO 
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