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Milí druháčci,  

moc doufám, že jste si užili pěkné Velikonoce, i když byly letos trochu jiné. S některými z vás už jsme 

se dokonce i poprvé viděli přes počítač, což bylo velmi milé. Doufám, že se nás tento týden sejde více. 

Tady jsou pro vás úkoly na tento týden. 

Český jazyk 

Písanka – můžete pokračovat 

Čtení – vlastní kniha 

Český jazyk – učebnice str.76/3 – přepis slov do sešitu, doplnit slabiky BĚ, VĚ, MĚ, PĚ  a trojici slov 

vždy očíslovat podle abecedy 

Pracovní sešit – 18/1 – doplnit slova ze skřítka 

Budu ráda, když si slabiky DĚ, TĚ, NĚ BĚ, PĚ, VĚ, MĚ  budete také procvičovat tady: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-

metoda/529-1-rocnik/675-skupiny-slabik/678-slabiky-be-pe-ve-me 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3009 

 

Matematika 

Nadále můžete procvičovat násobení čísly 2 – 8 s pomůckou nebo na dříve doporučených odkazech 

nebo třeba tady: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3086a  

 

Také budeme tento týden procvičovat hodiny. Pokud máte doma papírové hodiny nebo třeba budík, 

bude fajn jej použít. Ukazujte si na něm, kolik je hodin, kolik bude za 10 minut, za kolik minut bude 

celá, a podobně. K procvičování nabízím tento odkaz: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3086 

Až budete mít procvičeno, můžete zkusit úlohu v pracovním sešitě na str.14/2. Dokážete doplnit 

některé věty? Pokud ne všechny, nic se neděje, ten druhý sloupeček je náročný. 

V pracovním sešitě můžete zkusit pavučiny 14/1 a procvičit násobení osmi 14/4. 
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Prvouka 

Téma tohoto týdne je Jaro u vody. Pokud budete mít možnost, zkuste jaro u vody zažít na vlastní 

kůži. Třeba v brantickém parku? Uvidíte, co všechno se dá u řeky, potůčku, rybníčka nebo jezírka 

nalézt. My jsme byli na procházce na Ježníku a v rybníčku jsme našli spoustu žab a dokonce jejich 

vajíčka. To byla podívaná! Přikládám i fotky z naší vycházky. Pokud také něco zajímavého objevíte, 

můžete mi to napsat nebo poslat fotku. 

V pracovním sešitě můžete pracovat na str. 50, 51. 
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