
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 

TÝDEN:   od pondělí 15. června do pátku 19. června  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, tento týden jsme v matematice zase pilně pracovali na 

srovnání rozdílnosti znalostí násobilek od 2 do 5 . Mohu Vám sdělit, že více než polovina dětí již 

zvládá toto důležité učivo s větší jistotou a v tempu , vše se děje formou her a soutěží, což přináší 

dobrý výsledek. Menší polovina třídy, která při domácí výuce tolik netrénovala, zaslouží pochvalu za 

snahu a velké úsilí – chce to však ještě delší čas a stálé procvičování. Všechny chválím, i v dalším 

týdnu budeme procvičovat. V českém jazyce veškeré nové učivo chápou a také stále opakujeme. 

Na Vaše dotazy ohledně organizace konce školního roku Vám budu moci odpovědět až po pondělní 

pedagogické radě, kde se vše dozvíme – pošlu Vám zprávu e-mailem..  

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, spodoba, 

pravopis psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní 

velkých a malých písmen  (pracovní listy, diktáty)  

Nové učivo – Spojování vět do jednoduchých souvětí 

Čj – učebnice str. 90 až 92 – souhrnné opakování 

Čj – PS II. díl str. 37 až 40 (nové učivo - věta – souvětí) 

Čj – malý PS (procvičování pravopisu) – str. 32 až 35 – souhrnné opakování   

Čj – čítanka str. 147 až 154 

Čj – písanka II. díl str. 36, 37 

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) 

 Geometrie – porovnávání, přenášení, měření délky úseček 

M – PS II. díl str. 71 až 75 

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 – minulost, přítomnost, budoucnost, 
(opakování učiva k tématu – Rok) 
 
Léto – přišlo léto, léto v lese, zahrada v létě (souhrnné opakování učiva 
prvouky)                                                               

Prv -  uč.(učebnice)  str. 65 až 68  

 Prv – PS -  str. 71 až 75 

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. 

 
. 
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