
2.ročník  

1. skupina: Adinka, Anne Marie, Pepa, Mára  

2. skupina: Bobeš, Róza, Pavla B., Pavlínka H. Ráša  

 

ČESKÝ JAZYK: PO, ČT, PÁ 

Nachystejte si učebnici, pracovní sešit, písanku a pero 

PO: 1.skupinka: 8.00 – 9.00  2.skupinka: 9.00 – 10.00 

Podíváme se na tvary slov UČ 81, PS: 14/5 

ČT: 1.skupinka: 8.00 – 9.00  2.skupinka: 9.00 – 10.00 

Hodinu začneme tím, že si zahrajeme pár her, díky kterým si zopakujeme to, co už známe (tvrdé a měkké skupiny, 

abeceda…), následně naťukneme slovní druhy str. 82 

PÁ: 1. skupina: 10.00-10.45  2.skupina 10.45- 11.30 

Nadiktujeme si 6 vět ze cvičení 6, na str. 91 a zahrajeme si češtinářské hry ( vyberete si vy, co byste rádi      ) 

Psaní deníku, minimálně jedna strana písanky týdně, domácí úkol PS: 14/6, ČTĚTE SI, PROSÍM!!! (to pro mě bude největší 

dárek      ) 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK: PO, ČT 

Nachystejte si učebnici (novou), obrázek vaší oslavy a penál      

1.skupinka: 10.00- 10.30, 2.skupinka: 10.30- 11.00 

PO: lekce „Welcome to my party“, UČ: str.6, popíšeme si další obrázky a rozšíříme si slovní zásobu 

ČT: Zkusíme si krátký rozhovor dvou přátel (opora str. 9). Zopakujeme si nová slovíčka. 

Homework: vypsat si do slovníčku nová slovíčka ze strany 8 cv.3 

 

➢ MATEMATIKA:  

• ST: 1.skupinka: 8,15 – 9,00 (kluci do 9,15) a 10.00 – 10.30 ; 2.skupinka: 9.15 – 10.00 a 10.30 – 11.00  

• Připravte si PS II., pastelky/fixy, PRAVÍTKO, tužku na rýsování. Nějakou krabičku a fazole/knoflíky/kostičky – budeme hrát 

autobus. Budeme RÝSOVAT, MĚŘIT délku stolu, fix, ruky…, odhadovat délku. V PS budeme na volném listě před str. 63. Na 

str. 63/2, 77/1.  67/4,69/1 a 73/1.  

• Kluci a druhá skupina navíc uděláme 69/2, 70/1,3  

• PÁ: 1.skupinka: 8,15 – 9,00 (kluci do 9,15) ; 2.skupinka: 9.15 – 10.00  

• Připravte si MINCE a pastelky. Mince mohou být reálné, nebo nakreslené…. Budeme počítat nákupy, dělat slovní úlohy 

s mincemi a  v PS 65/1,2 a 74/1,2  

• Kluci a druhá skupina navíc uděláme 79/2  

• DU: každý den počítej 1 sloupeček na násobení a dělení. Za týden vypracuj 2 PL.  



 

➢ PRVOUKA  

• ÚTERÝ 16.3.2021  

• JARO : V LESE A U VODY, JARNÍ KVĚTINY, POKOJOVÉ ROSTLINY – UČ 46-49, PS 49-52 – nevyplňujte, budeme na vybraných 

cvičeních pracovat společně       

• Připravte si PS, malý sešit A5, penál, nůžky, lepidlo a domácí květinu (1 pokojovou, kterou doma máte      ) 

• Na Skypu bude hra a video  

• DÚ : do pondělí 22.3. – zápis do sešitu A5 + pokus (připravíme při hodině)  


