
 

Vážení rodiče, 

zjišťujeme předběžný zájem o prezenční výuku ve škole od 25. 5. 
2020. 
Pokud budete mít vážný zájem, vyplňte přiložený dotazník a 
odešlete jej e-mailem třídnímu učiteli. 

Pokud nebudete mít zájem, sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli 
do 15. 5. 2020. 

Ranní družina na základě rozhodnutí MŠMT nemůže být 
poskytována. 

 

Dotazník naleznete zde: 

https://www.skoladrahanovice.cz/aktuality/ 

 

 

Milé děti, 

zdravím Vás v novém školním týdnu. Učivo máte opět rozvrženo do jednotlivých 

dnů s tím, že učivo prvouky si libovolně zařaďte do kterýchkoliv dnů. Tento 

týden – v pátek 15. 5. slavíme DEN RODIN. Kdo má zájem, může k tomuto dni 

splnit úkoly – VÝZVU – najdete na konci tohoto dokumentu     . 

Mějte hezký týden a užívejte si společné chvíle s rodinou. 

 

 

 

 

 

https://www.skoladrahanovice.cz/aktuality/


 

PRVOUKA 

JARO – ZAHRADA NA JAŘE 

V učebnici na straně 50 si přečtěte o Otovi, který rád jezdí k babičce a k dědečkovi na zahradu. 

Přečtěte si, co všechno se dělá na jaře na zahradě. 

V pracovním sešitě na straně 53 na vás čekají zábavné úkoly 1, 2 a 3. Vyberte si, na kterých 

chcete pracovat. Můžete udělat i všechny      . 

Pokud máte chuť a čas, podívejte se na veselou pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U 

JARO – ROZKVETLY STROMY 

Na jaře nekvetou pouze tulipány, petrklíče a sněženky. Kvetou také stromy a keře. 

Milé děti, už umíte správně pojmenovat části květiny. Nyní se to také naučíte i u stromu a keře. 

V učebnici na straně 51 si nahoře přečtěte úvodní text a poté ve cvičení 1 pozorujte části keře a 

části stromu. Má keř i strom stejné části? Hledejte rozdíl! 

V pracovním sešitě na straně 54 vyřešte cvičení 1. Ostatní cvičení jsou opět dobrovolné      . 

ČESKÝ JAZYK – 11. 5. 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Jak se ti dva seznámili – str. 52 – 53. 

Jsi pozorný čtenář? Po příběhem zkus vyřešit úkol: Hledej v textu a doplň 

PSANÍ 

Písanka – str. 12 

MATEMATIKA – 11. 5. 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DVĚMA 

1. Pracovní sešit – str. 20 cv. 7. 

Kdo potřebuje, vyhledá si ke každému číslu kartičku se znázorněním.  

Říkáme: Ve čtyřech krabičkách budou 4krát 2 kusy perníku, to je 8 kusů perníků. 

 V sedmi krabičkách budou 7krát 2 kusy perníku, to je 14 kusů perníků. 

Atd… 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U


 

2. Pracovní sešit – str. 20 cv. 8 

Tyto příklady řešte podobně jako jste řešili minulý týden ve cvičení 6. Vyberte si 4 příklady, ty si 

přepište do svého sešitu (MA – cvičný) a rozepište si je stejným způsobem, jako ve cvičení 6. 

Jednotlivá čísla také barevně vyznačte. 

→ např.: 

14 : 2 + 7 = 7 + 7 = 14 

ČESKÝ JAZYK – 12. 5. 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY – Ť – Ď 

1. Podívejte se na video o párových souhláskách – Ť – Ď 

https://www.youtube.com/watch?v=-K0kN_V5yVQ&feature=youtu.be 

2. V učebnici na straně 98 si přečtěte krátký příběh – Mazlivá kočička → sledujte tučně 

vyznačené souhlásky na konci slov 

3. Čtěte nahlas slova ze cvičení 2 a odůvodněte, která hláska bude na konci. Slova poté přepište 

do sešitu – ČJ – CVIČNÝ. 

MATEMATIKA – 12. 5. 

DĚLENÍ DVĚMA – URČOVÁNÍ POLOVINY 

1. Podívejte se na následující videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=mGLJs9HD3DQ&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=QX1U95XZjFA 

https://www.youtube.com/watch?v=nH_J4AcbQZ8 

2. Stejným způsobem vypracujte v pracovním sešitě na straně 22, cv. 2 (Vyberte si alespoň dvě 

úlohy. Koho to bude bavit, může vyřešit všechny      .) 

3. Pracovní sešit – str. 22 cv. 3 

→ cvičení si můžete barevně znázornit: 

Dětí ve skupině:  6 

 

Z toho polovina dívek:    

(holky – červená, kluci – modrá) 

https://www.youtube.com/watch?v=-K0kN_V5yVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mGLJs9HD3DQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QX1U95XZjFA
https://www.youtube.com/watch?v=nH_J4AcbQZ8


 

ČESKÝ JAZYK – 13. 5. 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY – Ť – Ď 

Slovíčko TEĎ 

Přemýšlejte, do kterých vět můžeme slovo – TEĎ – doplnit, aby nám věta dávala smysl. Poté si 

dvě věty vyberte a přepište do sešitu – ČESKÝ JAZYK 

_____ budeme číst v čítance. 

____ nikdo nesmí odejít. 

____ okolo školy. 

___ se mi ještě nechce spát. 

___ ve skříni v horní poličce. 

___ jíst nebudu. 

13. května 
TEĎ 

 
Teď jíst nebudu. 
 

MATEMATIKA – 13. 5. 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DVĚMA – Shrnutí a zopakování učiva 

1. Pracovní kartu – NÁSOBENÍ DVĚMA – si na další straně doplňte také o DĚLENÍ DVĚMA 

2 : 2 =  

4 : 2 =  

6 : 2 = 

…… 

20 : 2 = 

Milé děti, vyberte si jeden příklad a ten si také barevně znázorněte. Ke znázornění využijte 

čtverečky. Myslete také na to, že při dělení 2 mohou nastat dvě situace. Podaří se vám obě 

možnosti znázornit? Pošlete mi vaše nápady      . 

Kdo potřebuje, může si s videem (viz níže) připomenout, které možnosti mohou při dělení 

nastat: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=JrqhRaWgp8I&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=wuchNVMcz5w&feature=youtu.be 

2. Násobení a dělení procvičujte zde: 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2 

ČESKÝ JAZYK – 14. 5. 

PÁROVÉ SOUHLÁSKY – Ť – Ď 

Milé děti, už znáte pravidla o tom, jak poznat, zda na konci slov máte napsat souhlásku -ď, nebo 

–ť. Nyní si na školákově vyzkoušejte následující cvičení, kde zjistíte, že existují různé jiné 

nápovědy, které nám napoví, jakou hlásku na konci slov psát. 

→ Nic nemusíte psát, jen klikejte a velmi pečlivě pozorujte      . 

→ Otevřete si následující odkaz: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html 

Nyní zkuste v pracovním sešitě na straně 20 vyřešit cvičení 1. 

MATEMATIKA – 14. 5. 

NÁSOBENÍ TŘEMI 

Milé děti, začínáme násobilku 3. Abyste zvládly násobilku 3, připravte si zase nějaké věci, ze 

kterých můžete skládat příklady. Budete tvořit trojice. 

Začnete tak, že v první řadě budete mít JEDNU TROJICI, v druhé řadě dvě TROJICE a v každé 

další řadě přidáte o jednu trojici navíc a skončíte tehdy, až v poslední řadě budete mít 10 

TROJIC. Kolik řad tedy vytvoříte? 

   

 

 

     

 

 

Pokračujte dál…. 

 

      

         

https://www.youtube.com/watch?v=JrqhRaWgp8I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wuchNVMcz5w&feature=youtu.be
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html


 

Máte vytvořené TROJICE? → Nyní budete počítat, kolik věcí je v každé řadě. Budete počítat 

opakovaným sčítáním i násobením. Kdo chce, bude si výpočty zapisovat na papír, můžete říkat i 

ústně. 

1. řada 

• opakované sčítání: 3 

• násobení: 1 . 3 = 

2. řada 

• opakované sčítání: 3 + 3 = 

• násobení: 2 . 3 = 

3. řada 

• opakované sčítání: 3 + 3 + 3 = 

• násobení: 3 . 2 = 

… ostatní řady zkuste již samostatně      . 

Máte hotovo? Podobným způsobem vyřešte úkol v pracovním sešitě na straně 23 cv. 1 

ČESKÝ JAZYK – 15. 5. 

UČIVO O VĚTĚ – OPAKOVÁNÍ 

V učebnici na straně 117 si přečtěte a připomeňte, co už všechno víte o VĚŤĚ. (Cvičení 1 – 9). O 

druzích vět jsme si také něco lepili a psali do naší kuchařky – ČESKÝ JAZYK. Otevřete si tento svůj 

sešit a připomeňte si to. 

Nyní budeme zábavnou formou vymýšlet věty. Nejprve se podívejte na video – uvidíte, jaké věty 

jsem vytvořila já. Poté podle obrázkového zadání (viz níže) zkuste sami vymyslet věty, zapsat do 

svého sešitu a poslat. Budu se těšit      . 

https://www.youtube.com/watch?v=gYbJCB1fT9E&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYbJCB1fT9E&feature=youtu.be
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MATEMATIKA – 15. 5. 

NÁSOBKY TŘÍ 

Podívejte se na následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=DzHCqKOoV04 

→ Nyní zkuste v pracovním sešitě na straně 23 vyřešit cvičení 2 a 3. 

Kdo si troufne, může zkusit vyjmenovat násobky čísla 3 zpaměti. Je to vlastně takové počítání po 

třech…3, 6, 9,…. 

 

DNES JE DEN RODIN (15. 5.) 

 

Milé děti, mám pro vás k tomuto dni připraveny zajímavé úkoly. Vše je dobrovolné!       

1. Namaluj/nakresli obrázek své rodiny. 

 

2. S rodinou se často scházíme na RODINNÝCH OSLAVÁCH – Přečti si o tom v učebnici prvouky 

na straně 20. 

 

3. Zahraj si společně se svou rodinou společenskou hru a napiš mi o tom krátké vyprávění. 

Vyprávění piš tak, že budeš odpovídat na tyto otázky: 

1. Kdy a kde jste hru hrály? 

2. Jak se hra jmenovala? 

3. Kdo všechno hrál? 

https://www.youtube.com/watch?v=DzHCqKOoV04


4. Bavila vás hra? 

5. Chtěli byste si hru ještě někdy zahrát? 

Moc se budu těšit na vaše vyprávění.       

Přeji Vám dětem i Vašim rodinám hezký víkend a příjemné společně strávené chvíle. 

S pozdravem 

Paní učitelka Šárka Recová 

 


