
2. ročník – (6. 4. – 10. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, 

tak máme třetí týden domácího učení za sebou. Věřím, že to všichni stále dobře zvládáme 😊. 

Chválím téměř všechny druháky, že se naučili pracovat s Alfbookem, někteří měli vysokou 

úspěšnost správných odpovědí. Jen připomínám, že pokud se vám některé cvičení nepovede, 

můžete jej doplňovat opakovaně, dokud nedosáhnete 100% úspěšnosti. V práci s Alfbookem 

budeme i tento týden pokračovat. V rámci zpětné vazby bych Vás také chtěla poprosit, zda byste 

mi mohli každý týden poslat vyfocené práce buď na můj soukromý email: 

vladkastehnova@seznam.cz, dále jsem na WhatsAppu založila skupinu Druháci, někteří 

používají Messenger. Takže zvolte cestu, která je pro Vás dostupnější. Nemusíte posílat všechny 

práce, jen ty určené. Pro tento týden opět přikládám zadání, které si můžete vyzvednout během 

pondělí, případně úterý u hlavního vchodu do školy (některým tedy posílám mailem).  Tak 

s chutí do toho! 

Abych nezapomněla. Chválím také rodiče, že to s dětmi doma zdárně dávají 😊😊😊. Nebojte, 

tento týden jsou Velikonoční prázdniny 😊. 

Pondělí - 6. 4. 

• Čj – kopie se slabikami (str.25) – přečti si a doplň, vyber si 10 slov a ty opiš do sešitu (tak 

jak jsme dělali ve škole, ke 3 slovům nakresli obrázek). 

• M – učebnice str.38, doplň cvičení, zopakuj si zpaměti násobky 2 (vzestupně i sestupně). 

*** Prosím poslat foto.*** 

Na barevném papíře posílám pomůcku. Z jedné strany na násobilku, z druhé strany je 

stovková tabulka. Tabulka ti může pomoci při počítání. Zatím si ji prohlédni, budeme ji 

příště potřebovat. 

• Prv - přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník - Prvouka – Roční období – 

Zima 2, Jaro. 

• Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

 

Úterý - 7. 4. 

• Čj – kopie se slabikami (str.27) – přečti si a doplň. Pozorně si přečti bublinu ZOPAKUJ SI. 

Vyber si 10 slov a ty opiš do sešitu (tak jak jsme dělali ve škole, ke 3 slovům nakresli 

obrázek). 

• M - procvič si násobilku 2: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/948  

• M – učebnice str.39. 

http://www.alfbook.cz/
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/948


 

• Prv - Stromy a keře na jaře: až budeš venku, utrhni malou větvičku, dej ji doma do vázy 

a pozoruj, co se bude dít. Každé 2 dny namaluj do sešitu obrázek větvičky ve váze. Vydrž 

malovat 10 dní (můžeš i déle). Na konci pokusu bys měl mít v sešitě 5 obrázků. Sleduj, 

jak se větvička bude měnit. 

• Pro nadšence přidávám dobrovolný úkol: sleduj přílety čápů bílých ve svém okolí. 

Pomůže ti mapa zde: https://www.birdlife.cz/capi/ 

 

Středa - 8. 4. 

• Čj – kopie se slabikami (str.28,29) – přečti si a doplň.  *** Prosím poslat foto.*** 

• Přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník - Český jazyk – Slabiky s “ě“ 

– Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. (zopakuj si toto online cvičení) 

• M – učebnice str.40 cv.1, 2, 3, 5, 6, 7. 

• Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

 

Dobrovolný úkol – na jedničku s hvězdičkou      . Doplň a vybarvi podle návodu motýlka. 

                   *** Prosím poslat foto.*** 

9. 4. Velikonoční prázdniny 

10. 4.  Velikonoční prázdniny 

13. 4. Pondělí velikonoční 

 

Dobrovolný úkol :   Vyrobte si slepičku!           Dejte si naklíčit obilí! 

 

 

Příští týden budeme zadávat úkoly až v úterý. 

https://www.birdlife.cz/capi/
http://www.alfbook.cz/

