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Plán na týden 11.5. – 15.5. 

Milí druháčci,  

mám z vás velkou radost. Těší mě vaše spolupráce na našich online hodinách, 

vaše vypracované kvízy a zprávy a fotky od vás, na kterých je vidět, jak doma 

pečete, tvoříte, malujete, jak taky sportujete, vyrážíte do přírody, poznáváte 

stromy a kytičky, pozorujete včelky a třeba žáby. To je to nejlepší učení      ! 

Doufám, že se vám líbil včeličkový týden a dozvěděli jste se něco nového. Tento 

týden se opět vrátíme k pracovním sešitům a k procvičování učiva. 

 

Psaní – 1 – 2 stránky v písance 

Čtení – vlastní kniha 

           - Kocour Kryšpín – str.66 přečíst veselou básničku od Josefa Kainara 

(můžete se ji naučit zpaměti) a podtrhnout v ní všechna podstatná jména 

 

Český jazyk – tento týden se seznámíme s podstatnými jmény 

V učebnici na str. 79 se dočtete základní informace ve žlutém rámečku. 

79/1 – přečteme a hledáme další vhodná slova   

79/2 -  básničky přečteme a vyhledáváme v nich názvy osob, zvířat a věcí 

Do sešitu si napište nadpis Podstatná jména a pod to napište: 

Osoby – vypsat 3 osoby z 1.básničky 

Zvířata – vypsat 3 zvířata ze 2.básničky  

Věci – vypsat 3 věci ze 3.básničky 

 

Pracovní sešit – vypracovat str. 22 
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Do mailu jsem poslala básničku o slovních druzích. Tu si můžete vytisknout (kdo 

má možnost), budeme se ji postupně učit a měla by nám pomoci s rozlišováním 

slovních druhů. 

 

Matematika 

Tento týden budeme procvičovat násobení sedmi. Nabízím tyto stránky. 

Opět se vyhýbáme dělení. 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7 

V pracovním sešitě nabízím tato cvičení (pokud už někdo má hotové, může si 

dál vybírat cvičení a postupovat svým tempem): 

19/1 – sčítací trojúhelníky s podmínkou ( čísla ve žlutých polích musí dát 

dohromady 7 a čísla v zelených polích dávají dohromady 20) 

19/3 – můžete zkusit doplnit součty do sčítací tabulky a pak zjistit součty ve 

žlutých, modrých a zelených polích. Stejným způsobem si můžete udělat 

tabulku vedle, kde se doplňují libovolná čísla. 

19/4 – slovní úloha – je dobré si to nakreslit 

20/2 – v textu spočítáme daná písmena a zapíšeme do tabulky 

20/3 – násobilkové čtverce 

 A kdo by měl ještě chuť a sílu, může se pustit do cvičení 20/4 – buď je třeba 

doplnit + nebo mínus nebo příklad škrtnout, když nemá řešení  

Prvouka 

Opakování tématu JARO na str.56 

Jarní květinky si můžete procvičit na tomto odkazu. 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm 
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Angličtina 

Na tomto odkazu si můžou děti procvičovat angličtinu. Pro tento týden jsem 

vybrala téma barvy. Je tam i poslech slovíček a různé hry. Pro děti bude asi 

nová barva jen GOLD – ZLATÁ a SILVER – STŘÍBRNÁ. Jinak by to pro ně mělo být 

opakování. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-barvy 

 

A protože  v neděli měly svátek všechny maminky, čeká vás tentokrát kvíz o 

mamince     . 

Mějte se krásně a užívejte si každou hezkou chvilku! 

Uvidíme se opět ve středu v 15hodin. 

Vaše paní učitelka Lucka 
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