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ČESKÝ  JAZYK 

Na dnešní hodinu si připravíme ještě nůžky a lepidlo. 

Podíváme se na zadní strany PS a použijeme PŘÍLOHU č. 2-vystřihneme 

slovesa(podle šrafovaných čar) a vlepíme je k vhodným obrázkům(podstatným 

jménům.  

např. Ptáci létají. Hadi se plazí. Ježci dupou. Pavouci soukají. : pokračujte 

 

PS  24/  SOUTĚŽ- Jsou i toto domácí zvířata? 

-slabiku odčítáme nebo přičítáme (podle znaménka - a +) 

ZEBRA – RA = ZEB     ZEB – EB = Z   Z + MIJE= ZMIJE 

 

PÍS  strana 25 

  

 

MATEMATIKA   

PS  33 - docvičujte dle potřeb (stranu vyplňte do pátku) 

      34 – zkusíme se oznámkovat smajlíkem 

      34/1, 2 -dobrovolné- můžete si zahrát bingo 

       

M pokračuje na další straně. 

 



Tento týden se začínáme připravovat na násobení 😊. 

Začneme tak, že budeme opakovaně sčítat:  

Vezměte doma co se dobře počítá např. kostičky( dřevěné, lego,..), fazolky,.. 

Cokoli by bylo vhodné( nerozptylo by, nekutálelo se,..) 

Rozdělte do skupinek po dvou a počítejte: 

             2  a  2  a  2  a  2  a  2     Dohromady máme 10 kousků( kostičky, fazolky,..) 

Zkusme dětem názorně ukázat. Můžeme i kreslit skupinky puntíků. 

Použít můžeme i počitadlo( oddělujeme kuličky po dvou, třech) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

PS  35/1  Máme 4 vázy po 2 kytičkách 

                           2  +  2  +  2  +  2  =   4  .  2  =  8 

                 4 vázy po 2 kytičkách  =   4  .  2  =  8 

 Můžeme použít vysvětlení : 

- abychom neměli tolik znamének +(plus), stačí nám jen jedno .(krát)      

co bude dětem vyhovovat: uvidíte, volejte😊     

Zkuste počítat    2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20   a 

                             20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2,  

Vše záleží konkrétně na vašem dítěti. Prosím, snažte se mu vše přizpůsobit. 

Ráda se vším poradím. Ozývejte se- jak jsme domluveni. 

Děkuji K          

PS  35/2, 3 

       

PRVOUKA 

Stále máme jaro. Pomůže nám učebnice strana 48-50. 

Pozorujeme stromy, květiny, hmyz, ptáčky(myslím i venku s rouškou😊 

Emailem jsem poslala nějaké pracovní listy. 



 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

VLASTIVĚDA 
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ČESKÝ  JAZYK 
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ANGLICKÝ  JAZYK 

 



NĚMECKÝ  JAZYK 

RUSKÝ  JAZYK 

NĚMECKÝ  JAZYK 

DĚJEPIS 

ZEMĚPIS 

PŘÍRODOPIS 

FYZIKA 

CHEMIE 

 


