
Domácí vzdělávání – 2. B / Mgr. Slabochová 

Týden 6. dubna – 8. dubna, 14. dubna – 17. dubna 2020 

1. ročník  

Učivo lze procvičovat na stránkách, u jednotlivých předmětů jsem 
vám zkopírovala přímo odkazy na možná cvičení, samozřejmě můžete 
zvolit i cvičení jiná, níže uvedené body nemusíte denně splnit 
všechny, zvolte si činnost dle Vašich možností a ubezpečte se, že se 
děti v učivu orientují, a že to co procvičujete, umí použít, zaměřte se 
prosím na kvalitu nikoli a množství. Činnosti během týdne střídá. 

https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/ 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 
http://www.kaminet.cz/  

 

ČESKÝ JAZYK: 

- čte Slabikář str. 54 - 55, Čteníčku do str. 5 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwyI_tp86kaLRmJ3SDlRaFFJ
UHc 

- určuje počáteční písmeno ve slově, dosud zadané /samohlásky/ 
rozšiřte o další naučená písmena a obrázky / A, E, I, O, U, M, L/ 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/samohlasky/ 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pismena-m-l-s-p-t-j-
slabiky/ 

- nakreslete na papír jednoduchý obrázek a ten rozstříhejte, 
skládá jako puzzle, zvyšujete obtížnost rozstříháním na více 
dílků, začněte klidně na dvou dílech 

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

- pohádka Zvířátka a loupežníci /poslech textu, odpoví na zadané 
otázky, při možnostech tisku vypracuje úkoly/ 

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/
https://drive.google.com/drive/folders/0BwyI_tp86kaLRmJ3SDlRaFFJUHc
https://drive.google.com/drive/folders/0BwyI_tp86kaLRmJ3SDlRaFFJUHc
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/samohlasky/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pismena-m-l-s-p-t-j-slabiky/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/pismena-m-l-s-p-t-j-slabiky/


- vždy po týdnu vypracuje deníček, krátce 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

MATEMATIKA: 



Pracuje s číselnou řadou do 5   

- vyskládá jednotlivá čísla před sebe a ukazuje dle diktátu 

- vyskládá jen diktovaná čísla 

- určuje počet 

http://www.harcourtschool.com/activity/counting_objects/ 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do3.htm 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm 

- umístí pod číslo správný počet předmětů 

- porovnává méně/více 

- píše čísla do 5 

Sčítá a odčítá v oboru do 3, pracuje s názorem 

- pracuje v pracovním sešitě  

- určuje geometrické tvary, pracuje s obrazovou předlohou 

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm 

 

PRVOUKA: 

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

- Povídá s rodiči o osobní hygieně v době karantény. 

- Všímá si změn v přírodě v době předjaří. 

- Pozoruje, vypravuje, zakresluje tyto změny. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

 

 

Logopedie 

http://www.harcourtschool.com/activity/counting_objects/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do3.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm
http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm


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

http://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/barva.php 

 

2. ročník  

Učivo lze procvičovat na stránkách, u jednotlivých předmětů jsem 
vám zkopírovala přímo odkazy na možná cvičení, samozřejmě můžete 
zvolit i cvičení jiná, níže uvedené body nemusíte denně splnit 
všechny, zvolte si činnost dle Vašich možností a ubezpečte se, že se 
děti v učivu orientují, a že to co procvičujete, umí použít, zaměřte se 
prosím na kvalitu nikoli a množství. Činnosti během týdne střídá. 

https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php  

http://www.kaminet.cz/  

 

ČESKÝ JAZYK: 

- Čte a píše naučená písmena a slabiky 

- Čte Slabikář str. 65-67 

- Píše velká tiskací písmena dle předlohy, nebo diktátu 

- Určuje počáteční písmeno slova 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/samohlasky/ 

- Vyskládá diktát písmen a slabik 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabiky.htm 

- Vypracuje deník, krátce 

- Pohádka Zvířátka a loupežníci /viz. učivo 1. ročník/ 

Může procvičovat: 

http://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/barva.php
https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/samohlasky/
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabiky.htm


http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/orientace1.htm 

http://www.kaminet.cz/napravy/orientace/index.php 

 

MATEMATIKA: 

- Pracuje s číselnou řadou do 5 

- Čte čísla 

- ukazuje čísla dle diktátu 

- přiřazuje správný počet předmětů k číslu 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do3.htm 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm 

- určuje méně a více 

- sčítá a odčítá v oboru do 3, pracuje s názorem 

- určuje geometrické tvary, pracuje s obrazovou předlohou 

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm 

 

PRVOUKA: 

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

- Povídá s rodiči o osobní hygieně v době karantény. 

- Všímá si změn v přírodě v době předjaří. 

- Pozoruje, vypravuje, zakresluje tyto změny. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

 

 

Logopedie 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/orientace1.htm
http://www.kaminet.cz/napravy/orientace/index.php
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do3.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/pocitame_do5.htm
http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm


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

http://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/barva.php 

 

3. ročník  

Učivo lze procvičovat na stránkách, u jednotlivých předmětů jsem 
vám zkopírovala přímo odkazy na možná cvičení, samozřejmě můžete 
zvolit i cvičení jiná, níže uvedené body nemusíte denně splnit 
všechny, zvolte si činnost dle Vašich možností a ubezpečte se, že se 
děti v učivu orientují, a že to co procvičujete, umí použít, zaměřte se 
prosím na kvalitu nikoli a množství. Činnosti během týdne střídá. 

https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php  

http://www.kaminet.cz/  

 

ČESKÝ JAZYK: 

- Čte /z přiloženého dokumentu vyberte vždy např. polovinu 
stránky, zaměřte se hlavně na správnost, lepší přečíst toho 
méně, ale dobře/ 

http://naprava.spu.sweb.cz/dokumenty/rozcvickya4.pdf 

- Čte s porozuměním 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-
pismeno-J/vyber-slovo/cviceni.html 

- Přepisuje slova a krátké věty 

http://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/barva.php
https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/
http://naprava.spu.sweb.cz/dokumenty/rozcvickya4.pdf
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-J/vyber-slovo/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist-2/hlaska-a-pismeno-J/vyber-slovo/cviceni.html


 

- Vyhledá jevy v textu Obrázkové čtení, pracuje například jen na 
polovině stránky, úkoly během týdne střídáme např.  

1. najdi všechny samohlásky A, E, I, O, U, Y;  

2. najdi například všechny slabiky MA, ME, MI, MO, MU, jiný den 
zase LA, LE, LI, LO, LU apod.  

3. najdi například slova, která mají 3 slabiky, 4 slabiky, 5 slabik 

- Pohádka Zvířátka a loupežníci /viz. učivo 1. ročníku/ 

Procvičovat hrou můžeš tady: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-
pamet/stiny-zviratka/pexeso.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-
vnimani/hrajeme-si-s-detmi/vyber.htm 

 

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/piratska-
hlidka/pocitame.html 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-
20/karty/pocitame.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-pamet/stiny-zviratka/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakova-pamet/stiny-zviratka/pexeso.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/hrajeme-si-s-detmi/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/hrajeme-si-s-detmi/vyber.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/piratska-hlidka/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/karty/pocitame.html


https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-
osa/pocitame.html 

- Píše diktát číslic v oboru do 20 /diktujete hlasitě čísla/ 

- Pracuje s číselnou řadou do 10, rozkládá, porovnává 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-
predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/rybi-hejna/more.html 

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

- 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/puzzle/puzzle1.html 

- Pracuje v pracovním sešitě Matematika 2 

- Určuje geometrické tvary 

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm 

 

PRVOUKA: 

- Postupně vyplňovat pracovní sešit, vybarvuje, dokresluje, 

vypravuje. 

- Povídá s rodiči o osobní hygieně v době karantény. 

- Všímá si změn v přírodě v době předjaří. 

- Pozoruje, vypravuje, zakresluje tyto změny. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

Logopedie  

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

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/rybi-hejna/more.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/rybi-hejna/more.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/porovnavani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/porovnavani/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle1.html
https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/puzzle/puzzle1.html
http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm


4. ročník 

Učivo lze procvičovat na stránkách, u jednotlivých předmětů jsem 
vám zkopírovala přímo odkazy na možná cvičení, samozřejmě můžete 
zvolit i cvičení jiná, níže uvedené body nemusíte denně splnit 
všechny, zvolte si činnost dle Vašich možností a ubezpečte se, že se 
děti v učivu orientují, a že to co procvičujete, umí použít, zaměřte se 
prosím na kvalitu nikoli a množství. Činnosti během týdne střídá. 

https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php  

http://www.kaminet.cz/ www.naucsepocitat.cz www.naucsepsat.cz 

 

ČESKÝ JAZYK: 

- Doplňuje tvrdé a měkké slabiky do slov 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_tvrde2.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/hy-chy-ky-ry/hy-chy-
ky-ry2.htm 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_mekke2.ht
m 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/mekke-slabiky/mekke-
slabiky1.htm 

- Čte s porozuměním 

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsepsat.cz/
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_tvrde2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/hy-chy-ky-ry/hy-chy-ky-ry2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/hy-chy-ky-ry/hy-chy-ky-ry2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_mekke2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_mekke2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/mekke-slabiky/mekke-slabiky1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/mekke-slabiky/mekke-slabiky1.htm


 

- Vypravuje pohádku Zvířátka a loupežníci dle obrázkové 
předlohy v sešitě literatura, určí postavy, popíše hlavní zápletku 
dle učiva pro 1. ročník viz učivo výše  

 

MATEMATIKA: 

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

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-
zapasy/porovnavame.html 

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html


- Sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem 10 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoo
t_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/  

- Určuje geometrické tvary a tělesa, pracuje s obrazovou 
předlohou nebo na tabletu  

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm 

  

PŘÍRODOVĚDA: 

- Pracuje s pracovním sešitem a doplňuje. 

- Dopravní značky, zopakuje str. 11. 

- Návykové látky a zdraví, přečte a doplní str. 12, 13. 

- Mimořádné situace. Krizové situace str. 14,16. Přečte a doplní. 

- Komunikuje na téma hygienické návyky a karanténa. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

 

VLASTIVĚDA: 

- Dopravní výchova. Učebnice Vlastivědy., str. 30, 31 - Jízdní řády. 

- Jak se chovat na silnici., str. 32, 33. 

- Co se může stát., str. 34, 35. 

- Přečte a vypravuje ke všem tématům. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

 

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_addition.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_addition.htm
http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm


Logopedie  

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

 

5. ročník 

Učivo lze procvičovat na stránkách, u jednotlivých předmětů jsem 
vám zkopírovala přímo odkazy na možná cvičení, samozřejmě můžete 
zvolit i cvičení jiná, níže uvedené body nemusíte denně splnit 
všechny, zvolte si činnost dle Vašich možností a ubezpečte se, že se 
děti v učivu orientují, a že to co procvičujete, umí použít, zaměřte se 
prosím na kvalitu nikoli a množství. Činnosti během týdne střídá. 

https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php  

http://www.kaminet.cz/ www.naucsepocita.cz www.naucsepsat.cz 

 

ČESKÝ JAZYK: 

- Procvičuje vyjmenovaná slova po B, L 

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-
%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm 

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/vyjmenovana%20slova%20po%20L1.ht
m 

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

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
http://www.kaminet.cz/
http://www.naucsepocita.cz/
http://www.naucsepsat.cz/
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/vyjmenovana%20slova%20po%20L1.htm
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/vyjmenovana%20slova%20po%20L1.htm


 

- Pohádka Zvířátka a loupežníci, viz. učivo 1. ročník výše 

- Vypracuje deníček, vždy za celý týden, krátce 

 

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 



http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_addi
tion.htm 

- Procvičuje násobilku 2, 3; pracuje s názorem /napište příklady 
na kartičky, z druhé strany výsledek/ 

- Určuje geometrické tvary a tělesa, pracuje s obrazovou 
předlohou nebo na tabletu 

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm 

 

PŘÍRODOVĚDA: 

- Pracuje s pracovním sešitem a doplňuje. 

- Dopravní značky, zopakuje str. 11. 

- Návykové látky a zdraví, přečte a doplní str. 12, 13. 

- Mimořádné situace. Krizové situace str. 14,16. Přečte a doplní. 

- Komunikuje na téma hygienické návyky a karanténa. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

 

VLASTIVĚDA: 

- Dopravní výchova. Učebnice Vlastivědy., str. 30, 31 - Jízdní řády. 

- Jak se chovat na silnici., str. 32, 33. 

- Co se může stát., str. 34, 35. 

- Přečte a vypravuje ke všem tématům. 

- Doporučuji sledovat TV program, kanál č. 2 dopoledne 

Logopedie  

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

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_addition.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/popup/popup_addition.htm
http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm

