
 II.B 
TÝDENNÍ  ÚKOLNÍČEK 2019/2020 

Třídní učitelka: Mgr. Alena Chrastinová 
 

 
 

TÝDEN:   od pondělí 22. června do pátku 26. června  2020 

 

INFORMACE PRO RODIČE: Vážení rodiče, toto je poslední úkolníček tohoto školního roku.  

Ve všech předmětech se v tomto týdnu věnujeme souhrnnému opakování a procvičování učiva 

celého 2. ročníku.  Ve škole žáci udělali velký pokrok, doladili jsme nesrovnalosti, vysvětlili si a 

procvičili učivo podle potřeb žáků. Zaslouží si všichni velkou pochvalu, byli při práci aktivní, plnili 

úkoly hravou a soutěživou formou. Děkuji všem rodinám za zvládnutí všech úkolů. 

PŘEDMĚT: CO SE NAUČÍM? 

 
JAZYK ČESKÝ 
(čtení, psaní) 

 

A B C 
 

 
Čj – Opakování a procvičování učiva –  souhrnné opakování      

(pracovní listy, diktáty)  

Čj – učebnice str. 93 až 95 – souhrnné opakování 

Čj – PS II. díl str. 41 až 45 – souhrnné opakování 

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

Čj – čítanka str. 155 až 161 

Čj – písanka II. díl str. 38 až 40 

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 – Opakování a procvičování učiva - (pracovní listy) 

 M – PS II. díl str. 76 až 79, 84 až 88  

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

příkladů násobení a dělení do 5 zpaměti (s jistotou a v tempu)   

(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)  

 
PRVOUKA 

 

 
Prv – Opakování a procvičování učivo -  Léto -  v létě na poli, letní 
louka, léto u vody  (souhrnné opakování učiva prvouky) 
                                                               
Prv -  uč.(učebnice)  str. 69 až 72  

 Prv – PS -  str. 76 až do konce PS 

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) 
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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. 

 
. 

 


