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Plán pro druháčky na týden 27.4. – 30.4. 

Milí žáčci,  

přeji vám krásný poslední dubnový týden. Děkuji všem, kdo pilně pracují, 

připojují se na naše společné hodiny a nebo mi posílají fotky vašich činností, 

procházek a podobně. Doufám, že se vám daří dobře a jste všichni zdraví. Snad 

s učením není žádný problém a vše se vám daří dobře zvládat. Setkání tento 

týden plánuji na středu v 15hodin. 

 

ČESKÝ JAZYK 

Psaní - písanka 

Čtení: 

Kocour Kryšpín – str.63/dolní polovina stránky, od oranžové tlapky 

                            - Přečíst básničku od Jana Vodňanského Bábina bublanina a 

dole doplnit slova souřadná a nadřazená 

                            - výzva: Možná, že se vám nad básničkou začaly sbíhat sliny, tak 

co kdybyste zkusili s maminkou něco dobrého upéct ? Za fotku budu ráda      . 

Čeština 

Pro opakování probraného učiva -  párových souhlásek, tvrdých a měkkých 

slabik, slabik DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, abecedy, psaní i,í/y,ý po tvrdých a 

měkkých souhláskách -  vám nabízím tyto nové stránky: 

https://www.gramar.in/cs/#2 
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Pomalu se začínáme seznamovat s novým učivem, a to jsou SLOVNÍ DRUHY. 

- v učebnici je přehledná tabulka na str.78 

- v pr.sešitě můžete pracovat na str. 20 a 21 

- bylo by dobré, aby si  děti vytvořily pomůcku: na 10 kartiček si napsat všechny 

slovní druhy a na dalších 10 si napsat číslice 1 – 10, pak si s nimi různě hrát, učit 

se slovní druhy zpaměti, přiřazovat k číslům slovní druhy a ke slovním druhům 

čísla 

 

MATEMATIKA 

Procvičovat násobky a násobilku např. tady ( dělení se vyhýbáme) 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6 

Procvičování +/- do 100 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a 

Dále nabízím tato cvičení v pracovním sešitě, kdo by zvládl i ostatní cvičení 

nebo kdo už to má hotovo, určitě může pracovat dál svým tempem. 

Pr.sešit – 17/1 (můžeme dětem pomoci pomůckou – lístečky s číslicemi 0 – 10 – 

a děti zkouší různé varianty) 

18/2 – můžete zkusit pavučiny 

18/3 – děda Lesoň – máme za úkol slabšímu družstvu dokreslit jedno zvířátko, 

aby se síly vyrovnaly (komu by nešlo, nemusíte dělat) 

18/4 
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18/hra – skládáme z dřívek (přikládám fotku řešení, děti nechte přemýšlet a 

různě s  dřívky manipulovat a zkoušet různá řešení)                                                                                                                   

 

Přikládám i řešení úlohy z minulého týdne,  

kdy měly děti rýsovat trojúhelníky 15/3. 

 

 

PRVOUKA 

Tématem tohoto týdne jsou stromy. Buďte všímaví a pozorní. Pozorujte, jak 

stromy pučí a kvetou, jakou mají květy barvu a tvar. Poznáte, co pak na květech 

uzraje za plody? Učte se pojmenovávat stromy a jejich plody. Zkusíme spojit 

prvouku s výtvarnou výchovou. Můžete kreslit přímo v přírodě (třeba na 

zahradě), kde můžete kreslit celý strom nebo větvičku. Nebo si jeden květ 

utrhnete a můžete kreslit doma. Květ zkuste nakreslit ve velkém zvětšení. 

Dobře pozoruj a zkoumej, kolik má květ lístků, jakou mají barvu a tvar, co vše je 

uvnitř květu, atd. Obrázky si určitě uchovej, ať je pak můžeš donést do školy 

ukázat. 

V pr.sešitě vypracujte str.54 
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