
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 
TÝDEN:   od pondělí 18. května do pátku 22. května 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, děkuji Všem za úžasnou spolupráci během „domácí výuky“, 

velmi si toho vážím. V tomto týdnu ještě plňte úkoly podle mého návodu. Stále platí – každý den by měl žák 

trochu číst (knížku nebo v čítance), psát (v písance a v Čj – PS) a počítat (v M- hlavně procvičovat 

násobilky).    

Zároveň děkuji za rychlé přihlášky k osobní přítomnosti žáků ve škole od  25.5.2020. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Nové učivo – Předložky 7  (podrobné vysvětlení najdete v mém          

e-mailu a naskenované doplňující pracovní listy také) 

Čj –  uč. str. 85 jen cv. 2 (úkol na pondělí) – opakování učiva – podstatná 

jména 1, slovesa 5 - toto cvičení žáci samostatně správně doplní a napíší 

do sešitu Diktáty, číslem 1 označí podstatná jména, číslem 5 slovesa 

Nové učivo – Předložky 7 – seznámení s dalším slovním druhem                  

Čj – uč. str. 86, 87 ústně (úkol na úterý, středu)  

Čj – naskenovaný pracovní list s přehledem předložek označený Cestina015, 

dopsat všechna cvičení (úkol na úterý, středu)    

Čj – PS II. díl str. 26  (úkol na čtvrtek) všechna cvičení doplnit 

Čj – uč. str. 87 cv. 5 – opiš do sešitu Diktáyt a očísluj slova čísly 1, 5, 7 

Čj – čítanka str. 122 až 124 

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  -  platí stále.                     

Nové učivo -  dělení 4   (podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu a 

naskenované  pracovní listy také) 

M – naskenované pracovní listy označené Matematika020,021, kde je dělení 

číslem 4 pěkně vysvětleno 

M – PS II. díl str. 59, 60, 61, (násobení i dělení 4), doplnit všechna cvičení 

M – Početník -  jen str. 11 – naskenovaný list Početník5009  

M – procvičovat násobení a dělení 4 zpaměti i na naskenovaných příkladech 

označených M-příklady003 ( sloupce č.17 až 20) 

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 – Domácí zvířata - naši domácí mazlíčci. 
           Opakování – Já to hravě zvládnu 

(podrobné vysvětlení najdete v mém e-mailu) 

Prv -  uč.(učebnice) přečíst na str. 58  

 Prv – PS - vypracovat  str. 63  o domácích mazlíčcích, str. 64 je opakování 

celé lekce a žáci by to měli vypracovat úplně samostatně  

 
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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