
 

 

 

 

 

 

Ahoj druháčci,  

bohužel se spolu ještě pár dní ve škole nesejdeme. Budeme se více setkávat alespoň 

na videokonferencích. Na nich se budeme snažit vypracovat co nejvíce cvičení 

společně. Na vás bude každý den trénovat čtení a psaní do písanky. K tomu budete 

mít zadaná cvičení, ale jen tehdy, pokud k danému předmětu nebudeme mít 

videovýuku. Jelikož během tohoto týdne bude ve Vacově problém s elektrikou, může 

se stát, že se nebudete moci připojit. V tom případě Vám pošlu cvičení, která 

uděláme a dodělali byste si je. 

Těším se s vámi na viděnou.  

 

 

Český jazyk – Videovýuka – 12:00 (připrav si učebnici a pracovní sešit) 

písanka – str. 17 

Matematika – Videovýuka – 8:00 (připrav si pracovní učebnici, mazací tabulku) 

 

Český jazyk – Videovýuka – 12:00 (připrav si učebnici a pracovní sešit) 

písanka – str. 18 

Matematika – Videovýuka – 10:00 (připrav si pracovní učebnici, mazací tabulku) 

 



Český jazyk 

Učebnice – str. 31 / cv 7 – toto cvičení vypracuj jen ústně 

       / cv 8 – vypracuj do sešitu a pošli mi ho vyfocené zpět 

Pracovní sešit – str. 19 / cv 3 

písanka – str. 19 

Matematika – Videovýuka – 12:00 (připrav si pracovní učebnici, mazací tabulku) 

Prvouka – Videovýuka – 8:00 

 

Český jazyk 

Učebnice – str. 31 / cv 10 – cvičení vypracuj do sešitu a vyfocené mi ho pošli zpět 

Pracovní sešit – str. 19 / cv. 6 – Vymýšlej jména, která obsahují libovolný tvar 

písmene u, ale neobsahuje žádný tvar písmene i/y 

písanka – str. 20 

Matematika – str. 23 – pošli mi cvičení ke kontrole 

cv. 4 – použij krokovací pás  

Hoď kostkou, číslo, které ti padne, napiš do modrého políčka (číslo, ze kterého budeš 

vycházet). Hoď podruhé kostkou a číslo, které ti padne, napiš do červeného políčka 

(číslo, na které dojdeš). Tvým úkolem bude doplnit šipky – počet kroků, které musíš 

udělat. 

cv. 5 – doplň výstaviště 

cv. 6 – Rozhodni, do kterého košíku přidáš auto a řekni proč? 

cv. 7 – Dokresli, co chybí v řadě koleček, hvězdiček a srdíček. Poté doplň větu. 

cv. 8 – Nejprve si zkus poskládat podlahu z tvých papírových parket a potom jí 

   zakresli. Můžeš použít pouze ty parkety, které máš nakreslené v učebnici. 

cv. 9 – Rozděl spravedlivě peníze mezi tři kamarády. 



 

Český jazyk – Videovýuka – 8:00 (připrav si učebnici a pracovní sešit) 

písanka – str. 21 

Matematika – str. 27 – pošli mi cvičení ke kontrole 

cv. 6 – Použij krokovací pás a dvě figurky. Jedna figurka krokuje část před rovná se, 

         druhá krokuje za rovná se. Naznač si příklad a poté doplň šipky  

 do vynechaných políček 

cv. 7 – Doplň porovnávací znaménka. V tomto cvičení budeš již pracovat i s kozou. 

    Připomínám: 1 koza = 5 myší 

cv. 8 – Podle zadaných barviček doplň písmena zastávek. Kudy jsi jel na kole? 

cv. 9 – Opět si pohraj s parketami. Na každou podlahu můžeš použít pouze 4 parkety.  

    Tvary parket vybírej ze zadání v učebnici  

 

Pro zábavu posílám nové dvě hry 

ČJ – druhy vět 

https://wordwall.net/cs/resource/5952554/druhy-v%c4%9bt  

M – sčítání a odčítání do 20 – Rozhodni, jestli je příklad správně nebo špatně. Podle 

toho klikni na mráček. 

https://wordwall.net/cs/resource/5986950/spo%c4%8d%c3%adtej-

p%c5%99%c3%adklad-klikni-na-spr%c3%a1vn%c3%bd-mr%c3%a1%c4%8dek  

https://wordwall.net/cs/resource/5952554/druhy-v%c4%9bt
https://wordwall.net/cs/resource/5986950/spo%c4%8d%c3%adtej-p%c5%99%c3%adklad-klikni-na-spr%c3%a1vn%c3%bd-mr%c3%a1%c4%8dek
https://wordwall.net/cs/resource/5986950/spo%c4%8d%c3%adtej-p%c5%99%c3%adklad-klikni-na-spr%c3%a1vn%c3%bd-mr%c3%a1%c4%8dek

