
II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:  od pondělí 6. dubna do středy 8. dubna 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE:Vážení rodiče, stále platí, že každý den by měl žák trochu číst (knížku 

nebo v čítance), psát (písanka, Čj) a počítat (M). Tentokrát jsou úkoly v Čj a Prv lehké a opakovací. 

Hlavním úkolem je násobilka 2 v matematice. Ta se může procvičovat kdekoli i venku – při házení míčem, při 

poskakování na kachličkách nebo při chůzi po schodech, když jdete po dvou schodech. Postup, který jsem 

Vám dole popsala, platí i u dalších násobilek. Všem rodičům děkuji, že se mnou komunikujete pomocí e-mailů 

a znovu připomínám, že nejdůležitější je plnění úkolů v PS a nadstavba je moje doporučení (modře psané). 

Další podrobné doporučení dostanete všichni v e-mailu – zpráva č. 2. Děkuji za spolupráci.   

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 

Čj – Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slova – budete  

ve cvičeních doplňovat pouze souhlásky p, b, t, d, ť, ď, f, v, s, z, š, ž, h, ch,  

Čj – PS II. díl str. 12, 13 všechna cvičení 

Čj -  mPS  (procvičování pravopisu)  str. 22, 23, 24 všechna cvičení         

Tady se ukáže, jestli jsi v posledních dvou týdnech pracoval pozorně!  

Čj - ps (písanka II. díl) chlapci splní úkol na str. 22, děvčata úkol na str. 23 

Čj – čítanka str. 110, 111                                                                                

Tyto úkoly jsou dárek k velikonočním svátkům! 

Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu, 

http://vseved.upol.cz/cestina.php (souhrnný test), 

http://www.rysava.websnadno.cz,  zde si žáci najdou nadpis Český jazyk 

– 2. ročník, párové souhlásky a mohou si procvičovat učivo, dokud je to 

bude bavit. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

M – Příprava na násobení – procvičování. Nové učivo – Násobky 2 

 M – PS II. díl (nový velký pracovní sešit) str. 36 všechny úkoly (ve cv. 2, 3, 4 

je třeba si uvědomit, že slovo „po“ znamená „krát“, tedy, že 5 po 2 (dvou)  

znamená  5 . 2  = 10). Na str. 37 cv. 1, 2 je třeba si uvědomit, že ve 

čtvercové síti jsou svislé čtverečky sloupce a vodorovné čtverečky  řady. Ve 

cv. 4 je zmínka o násobilce číslem 1 a 0. Násobení číslem 1: příklad 4 . 1 = 4 

znamená 1+1+1+1 = 4  Násobení číslem 0: příklad 5 . 0 = 0 znamená, že 

když ti dám na ruku pětkrát nic, nedostaneš nic. Každý příklad na násobení 

s číslem 0 má výsledek 0.    

Násobky 2 – str. 38  všechna cvičení. Ve cv. 3 si zapamatuješ, že čísla, 

která násobíme jsou činitelé, (můžeme je zaměnit) a výsledek u násobení 

se nazývá  součin. 

http://www.skolakov.eu/
http://vseved.upol.cz/cestina.php
http://www.rysava.websnadno.cz/


 

 Nejdůležitější je cv. 5, 6: pomalu a jistě si budeš osvojovat všechny 

příklady  i řadu násobků čísla 2:  0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (od 0 

do 20 i zpět) zpaměti. Procvičuj  si i na str. 39, určitě to zvládneš. 

 M – mPS (malý Početník) 2. díl  str.1, 2, 4 všechny sloupečky (cv. 3 

vynechat) 

 Doporučuji procvičování probraného učiva na www.skolakov.eu, to už 

znáte,  http://www.rysava.websnadno.cz, kde si najdete nadpis 

Matematika – Příprava na násobení a pak Násobení 2 , kde si vše můžete 

procvičovat. 

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – téma: Velikonoce  
,  
Prv – uč.(učebnice) přečíst str. 45 
 
Prv – PS (pracovní sešit) vypracovat str. 48 
 
Hlavně si užijte v rodině krásné jarní svátky a povídejte si o 
velikonočních zvycích! 
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
  
Hv                
 
Tv. 

 

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

