
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:   od pondělí 27. dubna do čtvrtku 30. dubna 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, tento týden je pracovně čtyřdenní a snažila jsem se 

rozfázovat učivo podle toho, aby žáci plnili zadané učivo denně, tedy podle jistého režimu. Doufám, že se 

Vám to i v minulém týdnu osvědčilo. Očekávám Vaše reakce až o tomto víkendu a je pro mě důležité vědět, 

jak jste obsah učiva zvládli. Stále připomínám, 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. Veškeré naskenované pracovní listy, které Vám posílám do Vašich e-mailů slouží 

k dalšímu procvičování učiva, využijte je podle možností Vašich rodin a berte je jako nabídku, která má šetřit 

čas rodičů, neboť se jedná o úkoly jak doučovací, tak zábavné a „malovací“ pro žáky.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
 
Čj – Procvičování slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.            

Nové učivo – úvod do slovních druhů  (podrobné vysvětlení najdete            

v mém e-mailu a naskenované doplňující pracovní listy také) 

Čj – uč. str. 76 (úkol na pondělí) - ústně   

Čj – mPS  str. 27, 28 (úkol na pondělí, úterý)  všechna cvičení  doplnit                   

Čj – PS II. díl str. 18 (úkol na pondělí, úterý) všechna cvičení doplnit 

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 28 až 29, kde 

si žáci zopakují  probrané učivo se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.   

Nové učivo - úvod do slovních druhů                                                                       

Čj – uč. str. 78 (úkol na středu, čtvrtek) 

Čj – PS II. díl str. 19, 20, 21 (úkol na středu a čtvrtek)        

Čj – str. 112 až 115 

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

http://www.rysava.websnadno.cz 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 
 

M – Procvičování násobení a dělení číslem 3                                        

(podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu a naskenované doplňující 

pracovní listy také) 

M – PS II. díl str. 52 až 55 (úkol na pondělí, úterý, středu, čtvrtek) všechna 

cvičení doplnit 

 M – mPS  - II. díl (naskenovaný malý Početník 6010 -  str. 8, 9  

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

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

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


 
PRVOUKA 

 

 
Prv – Jaro –  Já to hravě zvládnu – opakování                                     
Nové učivo – Ptáci na jaře 

(podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu) 

Prv -  uč.(učebnice) přečíst str. 53  

Prv – PS (pracovní sešit) vypracovat  od str. 56, 57  

 

Doporučuji projít videa k učivu na www.ctedu.cz,  www.skolakov.eu, 

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

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 

 

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

