
II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 20. 4. do 24. 4. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci, pravidelnou e-mailovou komunikaci a pozi-

tivní reakce.  Naši společnou snahou je dětem pomoci ke zdárnému a správnému 

osvojení učiva a daří se nám to.   

 

 K domácímu procvičování učiva využívejte stránky www.skolakov.eu Na těchto 

stránkách najdete spoustu procvičování do ČJ a M formou zábavné hry. Dále doporučuji 

sledovat každý den na ČT 2 od 9:00 do 10:00 pořad Učitelka. Informace najdete na 

stránkách: www.ceskatelevize.cz/ucitelka 

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

                           https://www.umimematiku.cz/ 

                                    http://vseved.upol.cz/cestina.php 

 

 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Slova s dě, tě, ně, bě ,pě, vě,mě   
Úvod do slovních druhů 
Velký PS2. díl str.18-20 
Malý PS str. 27 cv.2 
UČ-DIKTÁT-str.76 cv 1. /zaslat opět do čtvrtku/ 
PÍSANKA – str. 25,26 
Školní sešit – str. 75 cv.4 doplnit a přepsat 
ČÍT- str.114-115 / hra je opět dobrovolná/  
 
Návody a podrobnější doporučení  k výuce ČJ zašlu emailem. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
Sčítání a odčítání do 100, prohlubování učiva, násobení a dělení 
dvěma. 
Velký PS 2. díl str.43- 45, Geometrie PS str.73 přečíst,str.74 
vypracovat 
Školní sešit- opsat žlutou tabulku z velkého PS str.42 a napsat 
příklady s výsledkem. 
2:2=, 4:2=,6:2=,8:2=,10:2=,12:2=,14:2=,16:2=,18:2=,20:2= 
Příklady pod folii – sloupeček 1,2 /zašlu emailem/ 
 

http://www.skolakov.eu/
http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.umimematiku.cz/
http://vseved.upol.cz/cestina.php


 

Informace k dělení: 
Dělení je jako  hra, kdy budeš rozdělovat (znáš to, když s někým mu-
síš rozdělit (třeba o bonbóny) tak , abyste  měli oba stejně. 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. Roz-
děluj vždy po jedné kuličce oběma chlapcům).  
Zjistíš,že číslo ,které dělíme se v matematice nazývá dělenec 
(bývá největší), číslo, kterým dělíme se nazývá dělitel a výsledek 
u dělení se nazývá podíl.  
 
Návody , příklady po folii a podrobnější  doporučení  k výuce M zašlu 
emailem. 

 
 
PRVOUKA 

 

 

Zahrada na jaře. Stromy na jaře.  

UČ str. 50,51 – přečíst ,PS str.54-55 vypracovat 

 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Hodně sportuj, zpívej si a maluj obrázky  . 


