
Domácí vzdělávání – 2. B / Mgr. Slabochová 

Tyden 27. dubna – 30. dubna 2020 

 

1. ročník  

ČESKÝ JAZYK: 

- Nadále upevňuje tvary naučených písmen 

- čte Slabikář do str. 56, čteníčko do str. 6 

- nadále pokračuje v činnostech, které dělala dosud 

- určuje počáteční písmeno ve slově, dosud zadané /samohlásky/ rozšiřte o 
další naučená písmena a obrázky / A, E, I, O, U, M, L/, můžete zkusit rozšířit 
o další písmena, jen sluchově. Můžete zkusit, zda určí počáteční slabiku 
slova př. motýl, malina, mete, miluju, Labuť, Lopuch, Lidé, apod.  

- vyskládá diktát písmen, přečte diktát písmen, přiřazuje k sobě malá a velká 
tiskací písmena + psací písmena 

- píše písanku 2. sešit pro 1. ročník, v případě potřeby užijte pomocný papír 
a docvičení 

- recituje básničku s pohybem 



 

 

   MATEMATIKA: 

Pracuje s číselnou řadou do 5, určuje počet bez počítání a ukazování – upevňuje 
matematické představy, procvičujete s hrací kostkou „hraje deskové hry“  

- vyskládá jednotlivá čísla před sebe a ukazuje dle diktátu 



- vyskládá jen diktovaná čísla 

- určuje počet 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/postrehovani-
poctu/pocitame.html 

- umístí pod číslo správný počet předmětů 

- porovnává méně/více 

- píše čísla do 5 

- pracuje s různými předměty (hračky, pastelky, fixy, obrázky), dej před sebe 
3 pastelky, dej před sebe 5 hraček, dej před sebe 1 obrázek 

Sčítá v oboru do 4, pracuje s názorem 

- pracuje v pracovním sešitě  

- píše příklady dle diktátu, zapíše příklad podle obrázků 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/obrazkove-
pocitani/priklady1.htm 

 

PRVOUKA: 

- Postupně vyplňuje pracovní sešit, vybarvuje, dokresluje, vypravuje. 

- Vztahy v rodině. Nakreslí členy rodiny, nebo nalepí členy rodiny na volný 
list. 

 

Logopedie 

- Pracuje dle logopedického sešitu /samohlásky, m, p/ - krátká slova a věty, 
vyslovuje, vytleskává, artikulační a dechová cvičení, pravolevá a prostorová 
orientace, sluchová diferenciace 

 

2. ročník  

ČESKÝ JAZYK: 

- Čte a píše naučená písmena a slabiky 

- Čte Slabikář str. 68-69 

- Píše velká tiskací písmena dle předlohy, nebo diktátu 
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- Určuje počáteční písmeno slova 

- Vyskládá diktát písmen a slabik 

- Recituje naučenou básničku 

 

 

MATEMATIKA: 

Pracuje s číselnou řadou do 5   



- vyskládá jednotlivá čísla před sebe a ukazuje dle diktátu 

- vyskládá jen diktovaná čísla 

- určuje počet 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/postrehovani-
poctu/pocitame.html 

- umístí pod číslo správný počet předmětů 

- porovnává méně/více 

- píše čísla do 5 

- pracuje s různými předměty (hračky, pastelky, fixy, obrázky), dej před sebe 
3 pastelky, dej před sebe 5 hraček, dej před sebe 1 obrázek 

Sčítá a odčítá v oboru do 3, pracuje s názorem 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-3/obrazkove-
pocitani/priklady1.htm 

- pracuje v pracovním sešitě  

- píše příklady dle diktátu, zapíše příklad podle obrázků 

 

PRVOUKA: 

- Postupně vyplňuje pracovní sešit, vybarvuje, dokresluje, vypravuje. 

- Vztahy v rodině. Nakreslí členy rodiny, nebo nalepí členy rodiny na volný 
list. 

 

Logopedie 

- Pracuje dle logopedického sešitu – tvoření vět, pravolevá a prostorová 
orientace, sluchová diferenciace, zraková diferenciace 

 

3. ročník  

ČESKÝ JAZYK: 

- Čte /z přiloženého dokumentu vyberte vždy např. polovinu stránky, 
zaměřte se hlavně na správnost, lepší přečíst toho méně, ale dobře/ 
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http://naprava.spu.sweb.cz/dokumenty/rozcvickya4.pdf 

- Čte s porozuměním 

- Přepisuje slova a krátké věty 

 

- Recituje naučenou básničku 

 

MATEMATIKA: 

- Pracuje s číselnou řadou do 20, porovnává, řadí, doplňuje /doma můžete 
napsat na kartičky čísla od 0 do 20, ty pak řadí, doplňuje číslo, které v řadě 
chybí 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-
20/pocitame/priklady1.htm 

- Pracuje s číselnou řadou do 10, rozkládá, porovnává 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/rozklad-
cisel/priklady1.htm 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-
10/porovnavani/priklady1.htm 
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- Sčítá a odčítá v oboru do 10 /napište příklady do sešitu, napište na kartičky 
příklady a na další kartičky výsledky a může jen přiřazovat/ 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-
trenazer/scitani-do-10/priklady.html 

- Pracuje v pracovním sešitě Matematika 2 

 

PRVOUKA: 

- Postupně vyplňuje pracovní sešit, vybarvuje, dokresluje, vypravuje. 

- Vztahy v rodině. Nakreslí členy rodiny, nebo nalepí členy rodiny na volný 
list. 

Logopedie  

- Pracuje dle logopedického sešitu – měkčení, hláska C, sluchová 
diferenciace, zraková diferenciace, pravolevá a prostorová orientace, 
tvoření vět 

4. ročník 

ČESKÝ JAZYK:  

- Doplňuje tvrdé a měkké slabiky do slov 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm 

- Čte s porozuměním 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea1e4ec30838 

MATEMATIKA: 

- Pracuje s číselnou řadou do 1000 /píše diktát číslic, řadí, porovnává, 
doplňuje, čte/ 

- Napiš, kolik jednotek, desítek, stovek a tisíců má dané číslo. 

- Pracuje v pracovním sešitě /zvolí si cvičení/ 

- Sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem 10 /vybere si nějaké cvičení/ 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_addition
.htm 

- Procvičuje násobilku 1 – 10, pracuje s názorem /napište násobky na 
kartičky, na druhé straně bude výsledek, pracuje postupně, nejprve 
násobilka 2,3,4,5,6,7,8,9,10/  
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PŘÍRODOVĚDA: 

Mimořádné situace. 

- Přírodověda druhý díl, str. 14,15,16, doplňuje.  

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne, přírodověda, 
vlastivěda 

- Procvičovat můžeš zde: 
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-
listy/5.Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-
%20O%20P%C5%99emyslovi.pdf 

 

VLASTIVĚDA: 

- Učebnice Vlastivědy., str. 41, Pověsti a pohádky. Přečte, vypravuje a 
nakreslí obrázek k tématu.  

Logopedie  

- pracuje dle logopedického sešitu, hláska R /TR, DR, BR/ - slova a věty, 
sluchová a zraková diferenciace, porozumění pokynu 

 

5. ročník 

ČESKÝ JAZYK: 

- Procvičuje vyjmenovaná slova po B, L 
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- Vynechá vyjmenovaná slova po M 

 



- Čte s porozuměním knihu dle vlastního výběru, nebo přiložený list  

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea1e4ec30838 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea1e56ca29db 

MATEMATIKA: 

- Pracuje s číselnou řadou do 100 /píše diktát číslic, řadí, porovnává, 
doplňuje, čte/ 

- Sčítá a odčítá do 20 s přechodem 10, pracuje s názorem 

11+4= 12+5= 13+4= 14+2= 

16+1= 17+2= 11+6= 14+5= 

13+3= 11+2= 12+6= 14+3= 

18+2= 11+1= 15+2= 15+4= 

13+6= 14+4= 17+3= 12+1= 

16-4= 14-3= 20-3= 19-8= 

20-1= 15-3= 18-3= 19-7= 

17-3= 13-1= 18-7= 16-1= 

17-1= 18-5= 19-5= 15-4= 

20-6= 16-3= 17-2= 19-3= 

 

- Procvičuje násobilku 6, 7; pracuje s názorem /napište příklady na kartičky, 
z druhé strany výsledek/ 

 

PŘÍRODOVĚDA: 

Mimořádné situace. 

- Přírodověda druhý díl, str. 14,15,16, doplňuje.  

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne, přírodověda, 
vlastivěda 

- Procvičovat můžeš zde: 
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/pracovni-
listy/5.Star%C3%A9%20pov%C4%9Bsti%20%C4%8Desk%C3%A9%20-
%20O%20P%C5%99emyslovi.pdf 

 

VLASTIVĚDA: 
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- Učebnice Vlastivědy., str. 41, Pověsti a pohádky. Přečte, vypravuje a 
nakreslí obrázek k tématu.  

Logopedie  

- pracuje dle logopedického sešitu, hláska Ž - vyvození, automatizace hlásky 
Š, sluchová a zraková diferenciace, porozumění pokynu, artikulační cvičení, 
prostorová orientace 

 


