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ČESKÝ  JAZYK          

1) PODSTATNÁ JMÉNA  - VÝKLAD-možnost on line výuky -Skype 

Jsou to slova ,která označují, osoby (táta, učitelka), zvířata (kos, ježek), věci (stůl) 

a) Říkej, které znáš  a) osoby  b) zvířata  c)věci. 

Poznáme je také podle toho, že si na ně můžeme ukázat slovy  

2) TEN (táta, stůl, kos)        TA (maminka, žirafa, lavice)    TO (dítě, jehně, oko) 

PS ČJ 22/1 zápis slov z výkladu o podstatných jménech 

PS ČJ 22/2  vypsat různá podst. jména do budky 

PS ČJ 22/3 rozlišuj a vybarvuj podstatná jména - ukazuj si na ně slovy TEN TA  TO 

PS ČJ  22/4 doplňovačka písmen, vypsat podst.jména z vět abecední pořádek podst.jmen-číslem 

do kroužku 

 

Doporučené hry:    

1) Pexeso-kartičky podstatných jmen a slov TEN TA TO 

2) Obdoba hry ZEMĚ MĚSTO- osoba, zvíře, věc – 3 sloupce do nich kdo dříve zapíše 3 podst. 

Jména podle vyslovené hlásky např. (Anička, antilopa, ananas) 

 

Mimočítanková četba – O letadélku Káněti-vyprávění desáté str. 41 - 44 

Kontrolní otázky:  

 Kdo z dětí letěl v Káněti?   

 Kdo se o něj bál?  

 Nad jakou budovou letěli?  

 Kdo so na ně zlobil?  

 Do čeho nepříjemného vletěli? 

 Čím chce být Vojta? 

 

            

   



MATEMATIKA        

1) Procvičování sčítání a odčítání 

M PS 33/3,4 výpočty, se závorkami – rozepsat 

2) PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ 

M PS 36/1 podle obrázku nejdříve příklad na sčítání, pak převést na násobení (výsledek = 

výpočet, kolik je tam předmětů) 

36/2  sčítej stejné sčítance - zapiš součet 6 sčítanců po2 je proto 6 po2 převedeno na příklad 

násobení 6 . 2=__ Zapiš výsledek, postupuj takto v dalších příkladech. 

               36/3 Spočítej si počet mís a po kolika jsou třešních, zapiš  ___po___. Pak převeď na násobení 

a vypočítej výsledek__.__=____(výsledek = počet třešní na všech mísách) 

               36/4 stejným způsobem zapisuj příklady na násobení a vypočítej (5 po 2  5.2=____   atd.) 

 

                

 

 

 

 

 

 


