
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 

TÝDEN:   od pondělí 8. června do pátku 12. června  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, máme za sebou druhý týden společné práce ve škole a 

žákům to velmi prospívá. Vzájemná konkurence, možnost porovnání znalostí a vědomostí je pro ně 

hodně motivující a žáci se velmi zlepšují. Soutěživé hry (zejména v násobilce) způsobily, že výkony 

 u všech jsou jistější a rychlejší, že dané učivo zvládají. Během naší práce mohu reagovat na jejich 

potřeby, střídat formy práce a odpočinek, neučíme se podle rozvrhu, ale podle mých zjištění, co je 

třeba procvičit. Doufám, že jim chuť do práce vydrží a bude je bavit i nadále.  

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) , spodoba                 

(pracovní listy, diktáty)  

Nové učivo – Psaní velkých písmen – vlastní jména, místní jména. 

Čj – učebnice str.88, 89 

Čj – PS II. díl str. 33 až 36 

Čj – malý PS (procvičování pravopisu) – str. 29 až 31   

Čj – čítanka str. 140 až 146 

Čj – písanka II. díl str. 34, 35 

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 ,5  (pracovní listy) 

Nové učivo – Dělení 5 

M – PS II. díl str. 64 až 66  

řady násobků 2, 3, 4, 5 zpaměti (s jistotou a v tempu), procvičování 

příkladů násobení a dělení do 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 – Nové učivo -  Rok – části dne, měříme čas – procvičování na 
papírových hodinách (žáci učivo znají, několikrát jsme se mu už věnovali)  
                                                                                              
Prv -  uč.(učebnice)  str. 63, 64  

 Prv – PS -  str. 69, 70 (uprostřed sešitu je dvojlist – velký kalendář, který 

vyplníte podle zadání – platí pro žáky na domácí výuce) 

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/

