
Plány pro druháčky na týden 18.5. – 22.5. 

Milí druháčci,  

vypadá to, že nás čeká poslední týden učení takto na dálku a jestli všechno 

půjde dobře, příští týden už by se většina z nás měla setkat ve škole. Tak si ještě 

tu výuku doma užijte      . My bychom se ještě měli setkat u počítače v úterý 

19.5. v 15hodin. Budu se na vás těšit! 

 

Psaní – písanka 1 – 2 stránky 

Čtení – Kocour Kryšpín str.67 – čtení o žralocích 

Český jazyk – tentokrát si zkusíte napsat s rodiči diktát do sešitu. Rodiče vám 

budou diktovat slova z učebnice 81/4. Nadiktují vám tak asi 8 – 10 slov.  Vy 

budete dávat dobrý pozor na měkké a tvrdé slabiky. Bylo by dobré si je před 

psaním zopakovat.  Po dopsání si to po sobě přečtěte a s rodiči zkontrolujte. 

Poznáte jakého slovního druhu byla všechna ta slova? Ano, jsou to podstatná 

jména. Teď máš za úkol podtrhnout osoby červeně, věci modře a zvířata zeleně. 

Dalším slovním druhem, kterým se budeme zabývat budou SLOVESA. V učebnici 

na str.82 si přečtete žlutý rámeček a dozvíte se o nich něco víc. Ústně můžete 

dělat úkoly 82/1, 2, 3;   83/6,8,9. 

V pracovním sešitě můžete pracovat na str.24. 

Matematika 

Budeme procvičovat násobení 8. 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8 

V pracovním sešitě byste mohli zvládnout tato cvičení: 

21/1  - pomůže vám, když si vytvoříte pomůcku a pak s barevnými čísly 

manipulujete 

21/4 – doporučuji si situaci nakreslit 

22/3 – procvičujeme + a – do 100 

23/1 – pavučiny, pozor na poslední pavučinu – je pod ní nápověda 

23/2 – děda Lesoň 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8


A kdo má ještě sílu a chce si pořádně zamotat hlavičku, může se pustit do 

pořádného hlavolamu v úloze 23/4. Doporučuji kreslit a kreslit.  

Prvouka 

V prvouce se budeme tento týden učit o hospodářských zvířatech. Nabízím 

tento odkaz: 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-

zvirata/ucime-se-1.htm 

Tam si zopakujete i zvířecí rodiny a je tam i zvukový záznam jednotlivých zvířat. 

Tady si můžete zkusit přiřadit zvířátka ke správnému zvuku. 

Tady nabízím další odkazy: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9BWlVA_VLPM 

Pracovat můžete v pracovním sešitě na str.  58, 59 

 

Angličtina 

Téma zvířátek využijeme i v angličtině, kde si můžete na nabídnutých stránkách 

procvičit slovíčka z tématu On the farm (Na farmě). 

Vybírejte si lehkou úroveň. 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zvirata-farma 

Když si na následujícím odkazu vyberete nějaké téma k procvičení, tak se vám 

zobrazí v tabulce →v horní části tabulky je napsáno Match up 1, Match up 2, 

Mach up 3, Fill in, Dictation→ každá z těchto částí je zaměřená trošku jinak, 

některá na poslech, jiná na psaní→Match up 1 je nejjednodušší a Dictation 

nejtěžší 

https://www.learningchocolate.com/content/farm-animals-0 

https://www.learningchocolate.com/content/animals-5 

 

Přeji vám při plnění úkolů hodně zdaru a taky zábavy! 

Vaše paní učitelka Lucka 
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