
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:   od pondělí 4. května do čtvrtku 7. května 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, děkuji Vám všem za čtvrteční e-maily -  zprávy o Vašem   

hodnocení domácí výuky, hlavně v matematice. Bylo to pro mě velmi důležité, a když mám tuto zpětnou 

vazbu, lépe se mi připravuje učivo na další týden. A ten je zase pracovně čtyřdenní. V  Čj jsem opět 

rozfázovala učivo podle toho, aby žáci plnili zadané učivo denně, tedy podle jistého režimu. V matematice 

bude záležet na osobním tempu každého žáka. Doufám, že se Vám to i v minulém týdnu osvědčilo. 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 všichni odpočinout. Veškeré 

naskenované pracovní listy, které 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. Žáci by je měli zvládnout 

samostatně.  

Většinou komunikuji s maminkami, takže Vám přeji pohodovou neděli s přáníčky ke Dni matek. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Nové učivo – Podstatná jména 1  (podrobné vysvětlení najdete            

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

Čj – uč. str. 79 (úkol na pondělí) - ústně                

Čj – PS II. díl str. 22, 23 (úkol na pondělí, úterý) všechna cvičení doplnit 

 Čj – doplňující učivo o podstatných jménech – naskenované pracovní listy 

(úkol na středu, čtvrtek)   

Čj  - ps (písanka II. díl)  žáci zvládnou splnit podle zadání str. 30, 31, 

(básničku Mamince mohou žáci napsat na vyrobené přáníčko ke Dni matek)    

Čj – přeskočíme na str. 125 až 128 (čtení o maminkách) 

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 2, 3                                        

(podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu a naskenované  pracovní listy 

také) 

Vzhledem k tomu (a také podle Vašich zpráv), že je třeba ještě procvičit 

násobilku 2, 3 a v našich PS už jsme vypočítali všechny příklady, zasílám 3 

naskenované  pracovní listy k procvičení a opakování. 

Domácí úkol – naskenovaný pracovní list  M – příklady 002 – od čtvrtku 

7. 5. očekávám opět Vaše hodnocení. 

Stále doporučuji i v matematice procvičování učiva hlavně 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 –  Nové učivo – Hospodářská zvířata a drůbež 
(podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu) 

Prv -  uč.(učebnice) přečíst a naučit se na str. 54, 55 (hlavně názvy zvířat a 

pojmenování (samec, samice, mládě) 

Prv – PS (pracovní sešit) vypracovat  str. 58, 59  

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

http://www.rysava.websnadno.cz , 
 
Doporučuji sledovat denně pořady na ČT 2 nejen pro druhou třídu. 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv 
 
Hv 
 
Tv. 
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