
Milí žáci 2. ročníků, níže máte uvedené úkoly na 6.4. - 17.4. 2020 

 

U kanceláře máte připravený PS z matematiky – 3. díl. 

Prosím, vyzvedněte si ho. 

 
V pondělí (6.4.) bude ve škole přítomna pí uč. Kopecká (9-11h), v úterý a 

ve středu (7. a 8.4.) pí uč. Hüblová – tyto termíny můžete využít ke krátké 

konzultaci či k vyzvednutí sešitů. 

Další možnost konzultace je denně přes e-mail či telefon. Rádi zodpovíme 

vaše dotazy či poradíme v oblasti výuky vašich dětí. 
 

V následujících dnech nás snad čeká krásné jarní počasí a hlavně Velikonoce. Letošní 

Velikonoce budou jistě trochu jiné, ovlivněné aktuálním děním kolem nás. Zadáváme 

vám tedy úkoly na dva týdny. Ve škole bychom měli prázdniny, čekaly by nás i dva 

státní svátky. Využijte tohoto času, povídejte si o Velikonocích, trochu si odpočiňte. 

Něco si o Velikonocích přečtěte. 

 

Z našich učebnic a pracovních sešitů: 

MATEMATIKA: 

PRACOVNÍ SEŠIT – M PS 3.díl je k vyzvednutí u kanceláře denně od 8 do 12h 

                                    str. 3 – 14 

 

V učebnici MATEMATIKA 2.DÍL se seznam na str. 44 s násobilkou číslem 2.  

 

ČESKÝ JAZYK:                        Opakujte, procvičujte.  

Vyjmenujte rodičům samohlásky, dvojhlásky, souhlásky. Procvičuj si hrou tvrdé a 

měkké slabiky. Procvičuj si psaní souhlásek uvnitř a na konci slov – PS 6-13 – 

zkontroluj si, že máš vše doplněné. Opakuj si slabiky DĚ,TĚ,NĚ a BĚ,PĚ,VĚ. V PS 

máš tuto látku do str. 18. V učebnici máš cvičení na opakování těchto jevů na str. 70 – 

86. 

VĚNUJ SE SLOHU – v učebnici ČJ –     vrať se na str. 35 – Porozumění textu 

 - ústně s rodiči                                                          str. 68 – Popis osoby 

 

PÍSANKA –  Opakuj si správné tvary písmen, v písance jsou na str. 1 

                     Splň úkoly do str. 20 – rodiče prosíme o kontrolu správných tvarů   

                     písmen – opravu děti provedou tužkou. 

 

PRACOVNÍ SEŠIT – již budeš mít vyplněné vše do str. 18 

Velmi důležité je denně si číst. Čtěte nahlas rodičům nebo sourozencům, čtěte si pro 

sebe, pro radost. Potom o příběhu rodičům vyprávějte. Zkuste dětské časopisy.  

 

PRVOUKA: 

Povídejte si o Velikonocích, ukazujte si změny v přírodě. 


