
2. ročník – (20. 4. – 24. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, tak máme pátý týden domácího vyučování 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 stále jde 😊. Jen připomínám, abyste si vypracované úkoly doma 

ukládali. Pracovních listů už je docela dost, tak pokud by Vám to vyhovovalo, můžete mi je vždy 

v pondělí vhodit do složky, když si chodíte pro úkoly, já si je tu založím. Nezapomínejte také na 

čtení😊. A jdeme na to😊. 

 

Pondělí 20. 4. 

*Čj – Tento týden pokračujeme s párovými souhláskami.  

      Vyplň kopii pracovního listu (str. 9). Připomeň si, že u těchto slov, pokud chceme psát  

      hlásky správně, musíme si říct jiný tvar slova nebo jeho slovo příbuzné. 

*M – Učebnice str. 46. 

*Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

 

Úterý 21. 4. 

*Čj – Vyplň kopii pracovního listu (str. 9).  *** Prosím poslat foto pracovního listu*** 

*Čj - Přihlaste se na www.alfbook.cz, dále vyberte: 2.ročník – Český jazyk – Druhy vět  

*M – Připrav si pracovní list (str.11), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.   

     https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-11/ 

 

Středa 22. 4. – Den Země 

Den Země je ekologický svátek, který má za cíl upozornit obyvatele naší planety na dopady 

ničení životního prostředí. 

Prohlédněte si pracovní list, přečtěte si společně a pokuste se vymyslet, jak by se daly dělat věci 

lépe – ohleduplněji k přírodě. Můžete kresli nebo psát. Pokud se Vám nechce kreslit ani psát, 

pošlete mi fotku, na které děláte něco pro přírodu. Určitě něco vymyslíte. Jste šikulky.  

Pro inspiraci si můžete pustit videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3HGlNiUQ4YM 
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https://www.youtube.com/watch?v=wa58h4IJ6Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=2s3W1Whjv3k 

*Green song: 

https://www.youtube.com/watch?v=pbSDlaZu9pE 

*Song: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

*Můžeš si vytvořit model planety Země: 

https://www.youtube.com/watch?v=qf_QgON9pQs 

 

Dobrovolný úkol č.1: Vymaluj si obrázek a napiš odpověď.      ***Prosím poslat foto*** 

*Prv – pracovní list.      *** Prosím poslat foto*** 

 

Čtvrtek 23. 4.  

*Čj – Vyplň kopii pracovního listu (str. 11).  

*M – Připrav si pracovní list (str. 12), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-12/ 

*M – Opiš si do sešitu násobilku 3 a nauč se ji. 

*Čtení knihy + zápis do čtecí karty. 

 

Pátek 24. 4. 

*Čj – Vyplň kopii pracovního listu (str. 49), 10 slov napiš do sešitu. 

*M – Učebnice str.50.          ***Prosím poslat foto*** 

*M – Procvič si násobení 3 na:  

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/prirazovani3.htm 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm 
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Dobrovolný úkol č. 2: 

Vyrob si pomůcku na násobení 3. Nejlépe na barevný papír (odlišný než na násobilku 2). 

*** Pošli foto*** 

 

Dobrovolný úkol č. 3: Pokus se nakreslit slepičku podle návodu. Můžeš obrázek i vybarvit. 

***Prosím poslat foto*** 

 


