
II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:  od pondělí 23. března do pátku 27. března 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE:Vážení rodiče, na tento týden jsem žákům připravila úkoly do hlavních 

předmětů Čj, M, Prv. Pokud si nebudou vědět rady (a vy jste pracovně vytíženi s nedostatkem času jim něco 

vysvětlovat), mohou některá cvičení vynechat. Stále platí: Každý den by měl žák číst (knížku), psát 

(písanka, Čj) a počítat (M). Plnění zadaných úkolů velmi ocením, ale nebudu je hodnotit známkami. 

Doporučuji také sledovat každý den od 9:20 vysílání pro 2. ročník (učitelka) na ČT 2 – je zajímavé. 

Věřím, že ve zdraví společně zvládneme toto náročné období. 

Podle potřeby mě můžete denně kontaktovat prostřednictvím e-mailu: chrastinova@9zszlin.cz 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Nové 

učivo ď nebo ť, f nebo v. 

Čj – PS II. díl str. 7, 8 všechna cvičení (úkoly navádí žáky na zdůvodňování) 

Čj -  mPS (procvičování pravopisu) na str. 18  a 15 doplnit všechna  cvičení 

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 10, 11, 12 

Čj – číst pravidelně každý den svoji rozečtenou knihu, případně další 

Čj – čítanka str. 94 až 96 

Nejlépe si žáci učivo procvičí na www.skolakov.eu, kde mohou 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  

 M – PS II. díl (nový velký pracovní sešit) str. 28, 29, 30 všechna cvičení            

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

 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.. 

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – téma: Jaro – přišlo jaro 
  
Prv – uč.(učebnice) přečíst str. 44 
 
Prv – PS(pracovní sešit) vypracovat na str. 46 cv. 1,2,3,4 a na str. 47 cv. 7 
 

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


 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 

 


