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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyuč
ující 

ČJ 

(9h) 

 

Psaní 
souhlásek 
uprostřed 
a na konci 
slov 

str. 65, cv.13 
(Opsat do 
školního 
sešitu.),cv. 14 
(Prosím 
nadiktovat do 
školního 
sešitu.)  

str.12,cv. 4 

str. 13, cv. 1,2 

 Po 

Čtení 
 čítanka str.81  Čtení z vlastní 

knihy - každý den. 
Po 

Psaní  písanka 

str.24,25,26,27 

 Naučit zpaměti 
básničku Krtek. 

Po 

M 
(5h) 

Sčítání a 
odčítání 
do 100 

malý sešit str. 
38,39,40,41 

str. 
52,53,54,55,
56, 57 

instrukce najdete 
také na 
www.matyskova 
matematika.cz 

Po 

Prv 
(2h) 

Jaro str.48,49 
Vycházka do 
přírody - 
ukažte si 
rostliny, 
živočichy(?) 

Opakování 
vzadu v 
pracovním 
sešitu - 
vystřihněte 
otázky 1-4 
(str. 4-7 v 
učebnici),na 
2. straně 
doplňte, 
dejte do 
obálky, 
postupně 
budou 

 Po 

http://www.matyskova/


přibývat 
další. 

Pv 
(1h) 

   Vytvořit dárek 
pro budoucí 
prvňáčky. 

Ší 

 Aj 
(1h) 

Zvířata - 
3. lekce 

V učebnici 
bych za daných 
podmínek 
nepokračovala 
a práci v ní 
bych 
přesunula na 
dobu, kdy se 
opět s dětmi 
uvidíme. Na 
těchto 
stránkách jsem 
našla 
procvičování 
učiva 2. třídy z 
Chit Chatu - 
lekce třetí: 
https://procvic
ovani-
uciva.webnod
e.cz/news/pet
s-unit-3-
animals/ Z 
těchto cvičení 
budu tedy 
vybírat úkoly 
pro domácí 
práci. 

Slovíčka se 
učte ze 
stránek Help 
for english - 
https://ww
w.helpforen
glish.cz/articl
e/200607240
3-easy-
animals 
 
Zde si je 
procvičíte 
https://zsbc
upice.cz/hot-
potatoes/an
glictina/7.pe
ts-
unit3/pets1.
htm 

Na těchto 
stránkách je 
spousta 
procvičování k 
lekcím z Chit 
Chatu. Další 
cvičení si je tedy 
možné vybrat  
dle chutě dětí ke 
studiu a to i z 
lekcí předchozích 
https://procvicov
ani-
uciva.webnode.c
z/a3-trida-chit-
chat-1/ 
 
Děkuji za 
spolupráci. 

Th 

AJ 
(1h) 

Super 
pets 

str.15 - 
procvičování 
otázek a 
krátkých 

str. 15 cv. 4 Slovíčka se učte 
ze stránek Help 
for english - 
slovník -easy 

Po 
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odpovědí  animals. Využijte 
i internetové 
stránky podle 
vlastního výběru 
( viz výše - 
2.skupina) 

Atˇse vám 
práce daří! 

 Těším se, až se 
zase setkáme. 

  Po 

      

 

 


