
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:   od pondělí 20. dubna do 24. dubna 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, velikonoční prázdniny nám zkracovaly dva poslední týdny, 

což jsem, co do množství zadaných úkolů, respektovala. Doufám, že jste si s dětmi oddechli a užili si svátků.. 

Tento týden je pracovně pětidenní a snažila jsem se rozfázovat učivo podle toho, aby žáci plnili zadané učivo 

denně, tedy podle jistého režimu. Zároveň, abychom dodržovali naši známou domluvu – každý den by měl 

žák trochu číst (knížku nebo v čítance), psát (v písance a v Čj – PS) a počítat (v M). O víkendu byste si 

měli odpočinout.  Děkuji všem za vzájemnou e-mailovou komunikaci a moc chválím Vás i žáky. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
 
Čj – Nové učivo : Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (podrobné 

vysvětlení najdete mém e-mailu a naskenované doplňující pracovní listy 

také) 

Čj – uč.str. 72, 73  slabiky dě, tě, ně (úkol na pondělí a úterý) - ústně                                               

str. 74, 75,  slabiky bě, pě, vě, mě (úkol na středu, čtvrtek, pátek) - ústně                      

Čj – PS II. díl slabiky dě, tě, ně (úkol na pondělí a úterý) str.14, 15- všechna 

cvičení, slabiky bě, pě, vě, mě  (úkol na středu, čtvrtek, pátek) str. 16, 17 – 

všechna cvičení doplnit 

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 24 až 27, kde 

si žáci zopakují  probrané učivo o spodobě  

Čj – str. 107, 108, 109 

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

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

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
 

M – Dělení číslem 2, násobení číslem 3 (podrobné vysvětlení najdete mém 

e-mailu a naskenované doplňující pracovní listy také) 

M – PS II. díl str. 44 až 49 (úkol na pondělí, úterý, středu) – dělení 2      

str.50, 51 (úkol na čtvrtek, pátek) – násobky 3 

 M – mPS  - II. díl (naskenovaný malý Početník 4008 str.6, 7)  

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

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

 

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


 
PRVOUKA 

 

 
Prv – Jaro – Zahrada na jaře, rozkvetly stromy, ze života včel 
(podrobné vysvětlení najdete mém e-mailu) 

Prv -  uč.(učebnice) přečíst od str. 50 po str. 52 

Prv – PS (pracovní sešit) vypracovat  od str. 53 po str. 55 
 
Doporučuji projít videa k učivu na www.ctedu.cz  
 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 

 

http://www.ctedu.cz/

