
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka:Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 

TÝDEN:   od pondělí 1. června do pátku 5. června  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, jsem ráda, že většina žáků přišla do školy, protože jim 

to hodně pomohlo. Procvičovali jsme v jazyku českém i v matematice jen důležité učivo, které děti 

probírali při domácí výuce. Jejich znalosti byly dost rozdílné, ale během týdne se skoro všichni 

neskutečně zlepšili. Mohla jsem reagovat na jejich problémy, ihned vysvětlovat a procvičit, co bylo 

potřeba. Nejdůležitější byl pro mě poznatek, že vzájemné porovnání jejich znalostí mezi sebou, 

vedly ke zvýšené snaze případné chyby napravit. Pracovali jsme v naprosté pohodě, děti se 

podporovaly, zlepšené výkony jednotlivců oceňovali samy od sebe potleskem, byli pozorní, 

pracovití, i když zpočátku více unavení změnou jejich denního režimu. Měli byste z nich radost, 

nikdo nebyl „otrávený“, že se musí učit, sami od sebe chtěli být lepší, až nejlepší. Myslím si, že to je 

ten problém, který při domácí výuce chyběl. Takže, budeme v tomto duchu pokračovat. 

Žáci na domácí výuce dostanou opět veškeré naskenované pracovní listy s podrobným vysvětlením 

učiva do Vašich e-mailů. Můžete mě kdykoliv, podle Vaší potřeby, kontaktovat e-mailem.  

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Opakování a procvičování učiva –  Slovní druhy                 

(podstatná jména 1, slovesa 5, předložky 7, spojky 8)                  

(pracovní listy),  

Nové učivo – jen seznámení s dalším slovními druhy (učivo 3. ročníku) 

Čj – PS II. díl str. 28 až 32   

Čj – čítanka str. 133 až 139 

Čj – písanka II. díl str. 32, 33 

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) 

Nové učivo – Násobky 5 

M – PS II. díl str. 62, 63, řada násobků 5 zpaměti, procvičování násobení 5 

zpaměti (pracovní listy, naskenované listy)     

Stále doporučuji i v matematice procvičování učiva zejména na  

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

domácí výuce)  

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


 
PRVOUKA 

 

 
Prv – Opakování tématu - Jaro  (pracovní listy) 
 
Nové učivo -  Rok – měsíce v roce, dny v týdnu (žáci učivo znají, 
několikrát jsme se mu už věnovali)  
                                                                                              

Prv -  uč.(učebnice)  str. 61, 62  

 Prv – PS -  str. 67, 68 

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 
 
Žáci na domácí výuce budou malovat, stříhat, lepit a vytvářet  v pracovních 
listech. 

 
. 

 

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

