
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 Vysvětlíme si, co jsou slova citově zabarvená UČ: 84,85 PS: str.16/1,2 

ČT: 1.skupinka: 8.00 – 9.00 2.skupinka: 9.00 – 10.00 Mrkneme se na slovesa, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají 

nebo co se s nimi zrovna děje. Znalost sloves vyzkoušíme v PS na straně 18. 

PÁ: 1. skupina: 10.00-10.45 2.skupina 10.45- 11.30 Budeme se věnovat slovesům UČ 86/87 a zahrajeme si pár 

češtinářských her. 

Psaní deníku, písanka, domácí úkol PS: 17/3, čtěte si svou oblíbenou knihu       

 

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: Naučíme se, jak si objednat jídlo nebo koupit zmrzlinu. UČ: str. 9 PS: 25/5 

ČT: Podíváme se na příběh o pejskovi a kočičce v anglickém jazyce. 

Homework: Opakujte si slovíčka 

➢ 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, DŘÍVKA NEBO SIRKY. 1 volný list papíru. 2 kostičky (třeba z člověče nezlob se). Budeme 

skládat geometrické obrazce, překládat dřívka… Překládat papír na čtvrtiny. Zopakujeme si termíny polovina, třetina. V PS 

79/5, 71/2, 78/1. Budeme házet 2 kostičkami, krokovat (zapisovat šipky) a uděláme si tabulku pravděpodobnosti, kolikrát 

nám padne nějaké číslo. Zopakujeme si šipkový zápis a nakreslíme obrázek.  

• Kluci a druhá skupina navíc uděláme 74/4, 75/3, 76/4 

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

• Připravte si fixy a 12 malých lístečků. Budeme skládat 3 čísla dohromady a zopakujeme si zvířátka. V PS: 73/4, 72/3, 75/2  

• DU: každý den počítej… opakuj násobilku. + na Skypu budete mít „tajný obrázek“ – zopakujeme si šipkový zápis. Váš úkol 

je obrázek nakreslit do sešitu.  

 

➢ PRVOUKA  

• ÚTERÝ 23.3.2021  

• JARO : ZAHRADA NA JAŘE, ROZKVETLY STROMY, ZE ŽIVOTA VČEL – UČ 50-52, PS 53-55 – nevyplňujte, budeme na 

vybraných cvičeních pracovat společně       

• Připravte si PS, malý sešit A5, penál, nůžky, lepidlo a nějaký výrobek z medu ( co doma najdete      ) 

• Na Skypu bude hra a video  

• DÚ : do pondělí 29.3., nafotit a poslat -  jakýmkoliv způsobem nazdobit vejdunek (vyfouklé vajíčko      ) + zápis 


