
II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 27. 4. do 1. 5. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, děkuji Vám za pravidelnou komunikaci a zasílání vypracovaných úkolů 

ke konzultaci. Děti velmi chválím za svědomité plnění úkolů a za výborné 

sebehodnocení.   V případě dotazů pište jako vždy na školní e-mail.  

K domácímu procvičování ČJ, M doporučuji, sledovat každý den na ČT 2 pořad 

Učitelka Od 9:30 začíná výuka pro druháky. Každý učební blok trvá třicet minut a je 

určen pro jeden daný ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě 

vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání je pravidelné, aby umožnilo 

přizpůsobit podle něj denní domácí program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy 

vede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti. Výuka je přizpůsobena 

domácí výuce. 

                                              

Další doporučení k procvičování: 

www.ceskatelevize.cz/ucitelka 

www.skolakov.eu 

http://rysava.websnadno.cz/ 

http://www.umimematiku.cz/ 

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

 

 

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


PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Podstatná jména 
Velký PS2. díl str. 21-23 
Malý PS str. 27 cv.3 
UČ- str. 78 – domeček přečíst ,str.79 přečíst žlutou  tabulku 
DIKTÁT – velký PS str. 18 cv 3 nadiktovat věty a žák ke každé 
samostatně určí druh věty - O,R,P,T / zaslat do čtvrtku / 
PÍSANKA – str. 27 
Školní sešit – přepsat domeček ze str. 78, žlutou tabulku str. 79, 
napsat dále: alespoň 3 názvy osob, zvířat a věcí. 
ČÍT- str.116-117 napsat do sešitku čtení název článku, jméno a 
příjmení autora a opsat první dvě věty+obrázek 
 
Návody a podrobnější doporučení  k výuce ČJ zašlu e-mailem. 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
 Opakování násobení a dělení 2 
Velký PS 2. díl str.46, str. 47 mimo cvičení 3,4,5- budeme dělat 
společně, str.48, str. 49 cv.1 
Geometrie PS str.75 cv.1,2,3,5, 
Školní sešit- / úkoly zaslat k nahlédnutí do čtvrtka/ vzor: 4.2=8  
zkouška správnosti 8:2=4 
Napsat vedle sebe do sešitku vždy dvojici příkladů a vypočítat 
samostatně: 
 2.2=_, 4:2=_,8.2=_,16:2=_,2.5=_,10:2=_,9.2=_,18:2=_ 
                                                        4      
Napsat a počítat dle vzoru: (14-10).2= 4.2=8 
(80-78).2=___=_ 
(90-82). 2=___=_ 
(20-17).2=___=_ 
(50-40).2= ___= _ 
   
Příklady pod folii – sloupeček 3,4 /zašlu emailem/ 
 
Informace k dělení na zopakování z minulého týdne: 
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 
e-mailem. 

 



 

 
PRVOUKA 

 

Ze života včel. Ptáci na jaře.  

Pozoruj na zahrádce včelky a ptáčky a napiš na papír, co jsi vypozo-
roval + namaluj obrázek. /zaslat do čtvrtka/ 

UČ str. 52,53 – přečíst, PS str.56,57 

 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Hodně sportuj, zpívej si a maluj obrázky  . 


