
 II. A 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Šínová 

 TÝDEN: 1. 6. do 5. 6. 2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: 

Máme za sebou týden ve škole. Hodně opakujeme a procvičujeme. Děkuji všem rodičům, 

kteří pomáhali a pomáhají s domácí přípravou žáků. Je znát, že děti doma poctivě 

pracovaly a za to Vám velmi děkuji. 

Tento týden si mohou vyzvednout rodiče dětí, které pokračují v domácí výuce věci, které 

děti mají ve škole. Pokyny a přesný čas k převzetí máte v EŽK.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 
A B C 

 

 
Psaní velkých písmen-opakování 
Věta jednoduchá a souvětí 
 
Pravopisné cvičení – malý červený sešit str. 29 celá 
 
DIKTÁT- Mám pěkný sad. V sadě jsou čtyři úly. Do úlů snášejí včelky 
med. Vzadu je broskev. Na jaře krásně kvete. V létě je pod ní stín. 
Tam sedím a pozoruji nedaleký hrad a hory. /zaslat k nahlédnutí / 
  
Velký PS 2. díl – str. 36 vypracovat samostatně /zaslat k nahlédnutí /. 
Dále vypracovat str. 37 a str. 38. 
 
PÍSANKA str. 34 
 
ČTENÍ – ve škole začínáme číst knihu Ferda mravenec. Děti 
v domácí výuce začnou číst libovolnou knihu. Je nezbytné, aby děti i 
doma četly každý den hlasitě alespoň chvilku. 
 
K domácí výuce doporučuji procvičování učiva na stránkách: 
www.skolakov.eu  

www.rysava.websnadno.cz 
 

MATEMATIKA 
 
 

1 2 3 
 

 Násobení a dělení 5 
Opakování násobení a dělení 1,2,3,4, 
 
Velký PS 2. díl str. 64,65 a na str. 67 cv1 přepsat do sešitu a 
samostatně vypracovat /zaslat k nahlédnutí na e-mail/ 
 
Geometrie  velký PS 2.díl str.77,78 
 
Prosím o pravidelné procvičování násobilky. Děti musí znát 
násobilku zpaměti ! Některé děti mají  ještě potíže s dělením, 
neustále procvičujeme a upevňujeme.  

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


 

 
K domácí výuce doporučuji procvičování učiva na stránkách: 
www.skolakov.eu  

www.rysava.websnadno.cz 

 
PRVOUKA 

 

Části dne 

 UČ str. 63-64 přečíst 

 PS str. 68 - 70 

 
VÝCHOVY  

 

 

 
Letní inspirace 

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

