
II. B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:  od středy 11. března do pátku 20. března 2020                                    

 

INFORMACE PRO RODIČE:  Vážení rodiče, veškeré úkoly na tomto listě jsou na období do 20. března 

2020 a jsou určeny k procvičování probraného učiva. Každý den by měl žák číst (knížku), psát (písanka, 

Čj) a počítat (M). Tentokrát rozvrhněte plnění úkolů Vy, podle situace a možnostech ve Vašich rodinách. 

Všem přeji hodně zdraví a těším se, až se sejdeme opět ve škole.                                                                                                   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

                      
 Čj – Opakování. Procvičování psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých 

souhláskách. Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.                                 

(pracovní listy)          

 Čj – 2 pracovní listy, na kterých žáci doplní psaní p – b, t – d a podle návodu 

vymalují (tyto pracovní listy žáci obdrželi v úterý 10. 3. ve škole)      

 Čj -  mPS (procvičování pravopisu) od str. 5 po str. 10, na str. 21 doplnit 

všechna 3 cvičení 

 Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 6, 7, 8, 9         

 Čj – číst pravidelně každý den svoji rozečtenou knihu      

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu, kde 

mohou žáci pracovat samostatně, v úkolech se ihned objeví, jakých chyb se 

dopustili. Tato cvičení děláme i ve vyučování a žáci jsou na ně zvyklí. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

  

 M – Opakování. Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel  

s přechodem přes základ deset  (pracovní list)                                                                       

 M  – PS II. díl (nový velký pracovní sešit) podle str. 26, 27 procvičujte 

v běžném životě určování času na ručičkových hodinách (celé hodiny)            

M – PS II. -procvičování str. 33 všechny úkoly 

 M – mPS (malý Početník) po str. 23 dopočítat všechny sloupce 

 Pracovní list - vypočítat sloupce 57 až 64, což žákům prospěje, neboť ne 

všem se v těchto příkladech daří jak ve správnosti, tak v rychlosti (původně 

jsem žákům tento list označila za nepovinný  - je to na vás). 

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu, kde 

mohou žáci pracovat samostatně, v úkolech se ihned objeví, jakých chyb se 

dopustili. Tato cvičení děláme i ve vyučování a žáci jsou na ně zvyklí..                                                                                                   

http://www.skolakov.eu/
http://www.skolakov.eu/


 
PRVOUKA 

 

  
 Prv – téma:  Opakování tématu Lidé a společnost                          
                                                                                                       ,  
  Prv – uč. (učebnice) přečíst od str. 38 po str. 43 
 
  Prv – PS (pracovní sešit) vypracovat str. 44, 45 
 

 
VÝCHOVY                

 

 

 
 Vv, Pv  
 
 Hv  
 
 Tv  . 

 


