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Plán práce na týden 6.4. – 10.4. 2020 pro druháčky 

Milé děti je před námi další týden a já jsem pro vás nachystala nové úkoly. Moc 

na vás myslím a doufám, že úkolů je tak akorát a daří se vám je zdárně plnit. 

Klidně mi napište, jestli je toho moc nebo málo, budu se snažit vám vyjít vstříc. 

Od tohoto týdne bychom se také měli asi jednou týdně vidět a slyšet díky 

videohovoru na počítači, tak moc doufám, že to klapne. Budete se tak moct 

přímo na něco zeptat a já vysvětlit nebo si můžeme povědět, jak se nám daří. 

Setkat bychom se měli v pondělí 6.4. v 16hodin, odkaz na setkání byste měli 

mít v mailu.  

Pokud máte možnost, choďte hodně ven, teď by měly přijít slunečné teplé dny, 

tak ať nám sluníčko může dodat potřebnou energii. 

Moc vás zdravím      ! 

Český jazyk 

Písanka – můžete v ní pokračovat dál 

Nové učivo – psaní slov se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ  

- učebnice – str 74 – přečíst žlutý rámeček  

( pozor – vyslovujeme bje, pje, vje, ale píšeme bě, pě, vě) 

              - vyslovujeme mňe, ale píšeme mě) 

- učebnice 74/1 – stačí ústně (přečíst a přiřadit správné slovo) 

                     74/2 – slova spojit a  správně napsat, zakroužkovat slabiky s ě 

- pracovní sešit – str.16, 17 

Učivo je možné procvičovat také zde: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e 
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Čtení 

Čtení vlastní knížky 

Můžete pracovat i s knížkou Čtení s porozuměním – Kocour Kryšpín 

Str.60, 61 – na str. 60 přečíst úryvek z knihy a na str.61 splnit úkoly 

Matematika 

Nové učivo – násobilka 8 

Procvičovat mohou děti s poslanou pomůckou. Ideálně také vyvodit s malými 

předměty -   

Např. v jednom řádku je 8 fazolek( kamínků, korálků, …) 

Kolik bude ve dvou (třech, čtyřech, ….) řádcích?  

Procvičovat můžete zde: (dělení se zatím vyhýbáme) 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8 

Násobení čísly 2 – 7 můžeme procvičovat tady: 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-

deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4/priklady.html 

V učebnici matematiky můžete zkusit tyto úlohy: 

12 /2 – doplnit do tabulky násobky a zkusit vyřešit slovní úlohu s vajíčky 

12/3 – děda Lesoň si pořídil nové zvířátko – berana. Ten je silný jako koza a 

myš.  Pokud budou děti chtít a rozumí tomu, mohou vyřešit, ale rozhodně 

nenutím. 

12/4 – zkontrolovat příklady a kde je chyba, opravit jedno z čísel 
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13/1 – pochytat Neposedy a vrátit je na správná místa 

13/4 – slovní úloha – ideálně si mince vystřihnout nebo nakreslit. Kolik najdou 

děti řešení? 

Prvouka  

 

Téma Velikonoce 

Pracovní sešit str.48 

Jinak věřím, že si každý doma nějak velikonoční tradice připomene. Ať už 

barvením vajíček, pečením velikonočních dobrot, vysetím travičky, výzdobou 

bytu nebo upletením pomlázky. Dají se také hledat schovaná vajíčka na zahradě 

nebo si třeba děti mohou vyrobit zajíčka z vyřazené ponožky      . 

http://www.jaksiudelat.cz/velikonocni-zajicci-z-ponozky-video-navod/  

Sice tuším, že her na počítači si teď děti užívají víc než dost, ale dám jeden tip 

na velikonoční hry na déčku. 

https://decko.ceskatelevize.cz/hry/velikonocni 

Hodně o Velikonocích se děti také mohou dovědět zde, ve velikonočním 

kalendáři. 

https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce 
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Spoustu námětů na tvoření je třeba tady 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvo%C5%99en%C3%AD%20s%

20d%C4%9Btmi&eq=veli&etslf=12426&term_meta[]=velikonoce%7Cautocomplete%7C6&term_met

a[]=tvo%C5%99en%C3%AD%7Cautocomplete%7C6&term_meta[]=s%7Cautocomplete%7C6&term_

meta[]=d%C4%9Btmi%7Cautocomplete%7C6 

Pokud pošlete nějakou fotku, jak u vás Velikonoce probíhají, budu ráda. 

Přeji Vám hezké dny a těším se na naše videosetkání! 

Vaše paní učitelka Lucka 
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