
II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 

TÝDEN:   od pondělí 25. května do pátku 29. května 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, v tomto týdnu se vracíme k původnímu znění 

úkolníčku, protože z celkového počtu 17 žáků  bude 14 docházet do školy a pouze 3 žáci zůstávají 

u domácí výuky (ti budou plnit stejné úkoly a naskenované pracovní listy s vysvětlením jim budu 

zasílat e-mailem a  platí i pro ně plnění úkolů z tohoto úkolníčku).  

Včera jsem Vám zaslala e-mailovou zprávu č. 12, kde jsem Vás podrobně seznámila, jak budou 

aktivity ve škole probíhat, jaká pravidla budou platit a co bude nezbytné splnit v pondělí 25.5.2020 

ráno v 8:00 při příchodu ke škole (Čestné prohlášení, Zprávu od rodičů o vyzvedávání žáků po 

skončení dopoledních či odpoledních aktivit). Znovu připomínám, že je nezbytné, aby každý žák měl 

2 roušky a sáček. 

Děti si přinesou euro-složku s pracovními listy, které plnily při domácí výuce, všechny učebnice, 

pracovní sešity, sešity, psací potřeby, folie na psaní, tabulky s fixy a jiné pomůcky, které zůstanou 

v lavicích ve škole. Ručníky nebudou potřebovat. Připravte jim svačinu a pití v lahvi. 

Všichni musí mít přezůvky, ty, které zůstaly v šatně jsem přenesla do nové šatny, ale protože 

některé nebyly podepsané, nemám přehled, komu budou chybět. Domů si odnesou cvičební úbor. 

S rodiči žáků na domácí výuce se v tomto týdnu osobně domluvím na termínu předání věcí, které 

jejich děti nechaly ve škole. 

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mě e-mailem, ráda Vám na ně odpovím. 

Všem rodičům děkuji za trpělivost a zodpovědnost při domácí výuce a děkuji za příjemnou 

spolupráci. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Opakování a procvičování učiva – psaní souhlásek uprostřed a na 

konci slov, opakování a procvičování slovních druhů (pracovní listy),  

Nové učivo – Spojky 8 – seznámení s dalším slovním druhem   

Čj – PS II. díl str. 27   

Čj – čítanka str. 129 až 132 

Čj – písanka II. díl str. 27, 28 

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

http://www.rysava.websnadno.cz  (platí pro žáky na domácí výuce) 

 
MATEMATIKA 

 
 

1 2 3 
 

 

M – Procvičování násobení a dělení číslem 2, 3, 4  (pracovní listy) 

Geometrie – opakování útvarů a těles 

M – PS II. díl str. 87,   str. 84 cv.1, 2, 3,     

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


 

Stále doporučuji i v matematice procvičování učiva na s vysvětlením  

www.skolakov.eu,  http://www.rysava.websnadno.cz  (platí pro žáky na 

domácí výuce)  

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – Opakování tématu  Jaro  (pracovní listy) 
 
Nové učivo -  Rok – roční období, Kalendář   
                                                                                              
Prv -  uč.(učebnice)  str. 59, 60  

 Prv – PS -  str. 65, 66  

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. 
(platí pro žáky na domácí výuce) 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Vv, Pv, Hv – odpolední zájmové aktivity s p. asistentkou J. Špačkovou 
 

 
. 

 

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

