
2. ročník – (13. 4. – 17. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, 

tak máme čtvrtý týden domácího učení za sebou. Tento týden budeme opět pokračovat. Děkuji 

všem rodičům, kteří vzorně dohlíží na práci dětí. Děkuji za odeslané úkoly. Chválím děti, které 

pravidelně pracují na úkolech a daří se jim plnit i ty dobrovolné. Myslím, že nám to jde 😊. 

Za splněné úkoly za celý týden posílám . 

 Za splnění dobrovolného úkolu posílám . 

I tento týden budeme pracovat s Alfbookem, který vás podle reakcí nadchnul. Občas se ale stává, 

že je přetížený, tak mějte trpělivost a zkoušejte to opakovaně. Také nezapomeňte pečlivě 

pozorovat a zakreslovat větvičku (úkol z Prv). A jdeme na to                . 

 

Úterý 14. 4. 

*Čj – Tento týden probereme párové souhlásky (už jsme si ve škole vysvětlovali). 

     Vyplň kopii pracovního listu (str. 6), pozorně si přečti cvičení 1. 

*M – Připrav si pracovní list (str.7), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.   

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-7/ 

                 *** Prosím poslat foto pracovního listu*** 

*M - Přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník – Matematika – Sčítání a odčítání do  

   20 – Sčítání přes 9 až 7. 

 

 

Středa 15. 4. 

*Čj - Vyplň kopii pracovního listu (str. 7). 

*M – Opiš si do sešitu dělení 2, třeba z pracovního listu str.7, pokus se naučit. 

                         *** Prosím poslat foto*** 

*Aj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník – Anglický jazyk – Slovní zásoba 

– Barvy, Čísla 1. 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-7/
http://www.alfbook.cz/
http://www.alfbook.cz/


Čtvrtek 16. 4. 

*Čj - Vyplň kopii pracovního listu (str. 8). Napiš 10 slov do sešitu a ke 3 nakresli obrázek (vyber 

si je ve cvičení 1.). 

*M – Připrav si pracovní list (str. 9), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.   

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-9/ 

 

Pátek 17. 4. 

*Čj - Vyplň kopii pracovního listu (str. 47).      *** Prosím poslat foto*** 

*M - Procvič si násobilku na. 

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=2 

*M - Přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník – Matematika – Sčítání a odčítání do  

   20 –Sčítání přes desítku typu 6+5. 

 

 

Dobrovolný úkol: Vyzkoušej si další cvičení na Alfbooku😊😊😊. 

 

 

 

 

 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-9/
http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=2
http://www.alfbook.cz/

