
II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:  od 14. dubna do 17. dubna  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, děkuji Vám za ohlasy, které mi posíláte e-maily a hlavně za 

to, že se svým dětem věnujete a úkoly plníte. Zatím mi nikdo nenapsal, že mají žáci úkolů nad únosnou míru, 

ba právě naopak. Chápu, že při pěkném počasí je čím dál těžší přinutit děti k učení. Líbí se mi postřehy 

hlavně o tom, jak si práci organizujete a děláte to dobře. Bohužel, tento stav učení bude ještě pokračovat, tak 

vydržte. Neděste se tohoto úkolníčku, že je tak dlouhý. Je tam více vysvětlování než úkolů, ale chci Vám tímto 

pomoci ke zdárnému a správnému osvojení si učiva Vašich dětí.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Procvičování psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.     

(pracovní listy najdete naskenované e-mailu) 

Čj – stále budeme (pro jeho obtížnost) toto učivo procvičovat 

soustředíme se na slova, kde se musí žáci rozhodnout pro správnou 

souhlásku podle významu slova (např. Jablko je plod jabloně. x  V domu 

máme dřevěný plot.) Vysvětlení najdete v Čj – učebnice str. 70 cv. 6. 

K procvičení najdete 2 naskenované pracovní listy v e-mailu. Pokud budete 

mít čas a chuť zkuste si napsat diktát na str. 70 cv. 10 nebo na str. 71 cv. 15. 

Společně  pak opravte a zhodnoťte. 

Čj -  mPS (procvičování pravopisu) str. 25, 26 párové souhlásky 

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit str. 17 až 21 (v říkankách si žáci 

zopakují psaní i-í, y-ý po tvrdých a měkkých souhláskách) 

Čj – čítanka str. 101 až 106 

Stále platí doporučení procvičovat probrané učivo na www.skolakov.eu, 

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

pokud jste nestihli všechna cvičení na párové souhlásky. . 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

M – Násobky 2                                                                            

(pracovní listy najdete naskenované v e-mailu) 

M – pokud je pravdou, že Vám násobilka 2 (příklady i řada násobků) jde 

zpaměti a dokonce i rychle bez problémů, jak mi někteří rodiče psali 

v e-mailu - tak je to skvělé a máte velkou pochvalu! Pokud ne, nic se 

neděje, procvičujte a pak se to zlepší – věřte mi. 

 M – PS II. díl (nový velký pracovní sešit) na str. 40 si procvičíte, jak je to se 

záměnou činitelů ( 5 . 2 = 10 , stejně jako 2 . 5 = 10) Na str. 41 poznáte, že 

slovo pár znamená 2 kusy (koupíme si nový pár ponožek a to jsou vždy   

2 stejné kusy ponožek, protože máme 2 nohy) . Využiješ to hlavně u 

slovních příkladů. Až tuto stranu zvládneš, podívej se na lodičku v pravém 

dolním rohu, nalistuj si str. 3 a už budeš vědět, co s ní uděláš.                 

Pokud tě násobilka 2 baví, posílám v e-mailu naskenované 2 pracovní listy 

s nápisem Násobení dvou str. 4 a str. 5 – tento úkol není povinný.   

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


Nové učivo - Příprava na dělení (na části) 

M – PS II. díl (velký pracovní sešit) str. 42, 43 -  je to  hra, kdy budeš 

rozdělovat (znáš to, když s někým musíš rozdělit (třeba o bonbóny) tak , aby 

jste měli oba stejně. Můžeš si to vyzkoušet jako ve cv. 1 na str.42. Tomuto 

se říká v matematice dělení, znaménko : (dvě tečky nad sebou) se čte 

děleno. (Příklad 6 : 2 = 3 se čte 6 děleno dvěma (nikdy nečti dvěmi) rovná 

se 3. To znamená, že 6 kuliček rozdělím mezi dva kluky rovným dílem a pak 

má každý z nich stejně – to jsou 3 kuličky. Rozděluj vždy po jedné kuličce 

oběma chlapcům). 

 Takto si pohrej u všech příkladů na str. 42 a na konci se dozvíš novou 

informaci ve cv. 6, že číslo ,které dělíme se v matematice nazývá dělenec 

(bývá největší), číslo, kterým dělíme se nazývá dělitel a výsledek u 

dělení se nazývá podíl. V 5. cvičení na str.43 byste měli u prvního obrázku 

napsat tyto příklady (dva na násobení a dva na dělení): 

3 . 4 = 12 

4 . 3 = 12 

12 : 3 = 4 

12 : 4 = 3 

Takto postupujte u dalších dvou obrázků. 

Pokud by se to někomu líbilo a máte možnost vytisknout si naskenované 

pracovní listy, napište mi a já je pošlu koncem týdne. Není to povinné, je to 

jen zpráva pro moje matematiky – rychlíky. 

Stále doporučuji i v matematice procvičování učiva na www.skolakov.eu, 

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

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – téma: Jarní květiny. Pokojové květiny.  
,  
Prv – uč.(učebnice) přečíst str. 48 , 49 
 
Prv – PS(pracovní sešit) vypracovat str. 51, 52  
 
Můžete dělat i doporučení pokusy a sledovat pokojové rostliny, které máte 
doma.  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 

 

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

