
2. ročník – (27. 4. – 1. 5.) 

 

Vážení rodiče, milí žáci! 

 Tak jak jsme Vás minulý týden informovali o plánu uvolňování opatření proti epidemii 

koronaviru, bude zřejmě od 25.5. možná osobní přítomnost našich žáků ve škole. Jelikož zatím 

škola neobdržela oficiální sdělení, jak by měla být výuka zajištěna, nemůžeme v tuto chvíli 

poskytnout další informace o případném provozu naší školy. Jakmile budeme vědět více, budeme 

Vás jistě kontaktovat s dotazem, zda se Vaše dítě bude účastnit školní výuky. Výuka ve škole 

nebude povinná, měla by probíhat formou školních skupin. Nadále tedy bude probíhat i distanční 

vyučování. Vše ale bude záležet na pokynech ze strany ministerstva.  

Tak a jdeme pracovat. Ještě bych chtěla upozornit, že je dobré učivo vždy procvičit na zaslaných 

odkazech. Nedělat jen to, co je písemně. Ale to jen pro ujasnění, většina tak určitě pracuje 😊.  

Tento týden budeme čtení zadávat z knihy Děti z Bullerbynu. Na konci týdne budete vždy 

odpovídat na zaslané otázky. Můžete si dělat i zápis do čtecí karty. Určitě ji budeme na konci 

roku vyhodnocovat. Kdo si nechal knihu ve škole, připravím ji k vyzvednutí. 

 Tak s chutí do toho 😊😊😊. 

 

Pondělí 27. 4. 

Čj – Tento týden zopakujeme párové souhlásky a pustíme se do slovních druhů. Spoustu věcí 

jsme si už říkali, ale vezmeme to pěkně postupně. 

Čj – Vyplň kopii pracovního listu (str. 20). Přečti si několikrát 10 slovních druhů. 

M – Učebnice str. 50.                  ***Pošli prosím foto*** 

Nauč se říkat řadu násobků čísla 3 (tam i zpět). 

Procvič si násobilku na:  

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

 

Úterý 28. 4. 

Čj – Vyplň kopii pracovního listu (str. 21). Přehled slovních druhů si najdi v učebnici na str. 105. 

Pokus se vyjmenovat prvních pět slovních druhů zpaměti. 

M – Připrav si pracovní list (str. 14), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.   

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/ 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-14/


Prv – pracovní list. 

 

Středa 29. 4. 

Čj – Do sešitu si napiš poučení: 

 

 PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob, zvířat a věcí (vlastností a dějů). 

 Ukazujeme na ně slovy ten, ta, to – ti, ty, ta. 

 

Čj – Učebnice str. 74 cv. 2. Opiš slova do sešitu a barevně vyznač podle pokynů z cvičení – slova  

     můžeš barevně podtrhnout nebo obtáhnout.  *** Pošli prosím foto*** 

M – Připrav si pracovní list (str. 15), připrav si psací potřeby, pusť si video a postupně doplňuj.   

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/ 

 

Čtvrtek 30. 4. 

Čj – Vyplň kopii pracovního listu.            *** Pošli prosím foto*** 

Podstatná jména si procvič na: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm 

M – Učebnice str. 51. 

Procvič si dělení na:  

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-deleni/hra1.html 

Prv - Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 2. ročník – Prvouka – Rodina, Člověk a jeho zdraví 

 

Pátek 1. 5. – státní svátek 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-deleni/hra1.html
http://www.alfbook.cz/

