
2. ročník – (30. 3. – 3. 4.) 

Vážení rodiče, milí žáci, 

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

Děkuji za příjemnou zpětnou vazbu, někdo také žádal posílání materiálů k vytisknutí, poskytnu. 

Pro tento týden opět přikládám zadání, které si můžete vyzvednout během pondělí, případně úterý 

u hlavního vchodu do školy (některým tedy posílám mailem). Stále platí, že si vypracované úkoly 

doma ukládejte, podle situace budeme poté kontrolovat a hodnotit pracovní nasazení 😊😊😊. 

Protože je ale pro mě důležitá také okamžitá zpětná vazba, budete tento týden vyplňovat online 

cvičení, každý den minimálně jedno. Kdo bude chtít víc, jen dobře. Pokud se vám některé cvičení 

nepovede, můžete jej doplňovat opakovaně, dokud nedosáhnete 100% úspěšnosti. Já tak mohu 

průběžně sledovat, jak pracujete. Nebojte se, bude to zábava 😊😊😊. Dále pak u některých 

zadání přikládám odkaz na videa, která vám pomohou s pochopením nové látky. Tak s chutí do 

toho! 

Pokyny pro přihlášení: 

1. pracujte nejlépe v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla (to platí i pro videa) 

2. zadejte adresu: www.alfbook.cz   

3. zadejte kód školy: zsoudolen, klikněte na START 

4. vyberte třídu, do které chodíte 

5. vyberte své jméno 

6. zadejte přidělené heslo – to vám pošlu do sms, případně do mailu, 

7. klikněte na PŘIHLÁSIT 

8. vyberte úlohy podle zadání, ale můžete cokoli navíc 

 

 

30. 3.  Čj kopie str. 47 – přečti si a doplň. 

     Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 2. ročník - Český jazyk – Souhlásky – Tvrdé a měkké souhlásky. 

     Pokud si už nepamatuješ rozdělení hlásek, použij pomůcku č. 1, kterou jsem poslala. 

     Psaní – kopie str. 10 (krejčí,…) 

      Čtení knihy + zápis do čtecí karty. My doma čteme třeba až večer před spaním, je to o  

http://www.alfbook.cz/
http://www.alfbook.cz/


zvyku      . Pokud třeba společně vaříme, samozřejmě započítáme do čtení i čtení receptu 

- doporučuji). 

 

31. 3.  Čj kopie str. 47 – opiš slova z hodin do sešitu. 

     Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 2. ročník - Český jazyk – Abeceda – Abeceda. 

     Pokud si už nepamatuješ abecedu, použij pomůcku č. 2, kterou jsem poslala. 

     Matematika str. 35, cv. 1,2,3,4. 

     Psaní – kopie str. 11 (kladivo,…). 

      Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

 

1. 4.  Čj kopie str. 22, 23 –doplň. 

     Matematika – připrav si nakopírovaný list, psací potřeby a pusť si video, poté vyplň   

     pracovní list str. 2.    

 https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-2/ 

     Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

     Aj: Paní učitelka Polívková vzkazuje, pusťte si Steva – cokoli. 

 

2. 4.  Čj kopie str. 48 – přečti si a doplň. 

Matematika – opiš si do sešitu násobilku 2, na nový řádek napiš řadu násobků a ty se 

nauč zpaměti (dělali jsme). 

 0 . 2 = 0  6 . 2 = 12 

 1 . 2 = 2  7 . 2 = 14 

 2 . 2 = 4  8 . 2 = 16 0, 2, 4, 6, ………………………………..20 

 3 . 2 = 6  9 . 2 = 18 

 4 . 2 = 8  10 . 2 = 20 

 5 . 2 =10 

     Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 2. ročník - Prvouka – Roční období – Podzim a Zima 1. 

http://www.alfbook.cz/
https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-2/
http://www.alfbook.cz/


3. 4.  Přihlaste se na www.alfbook.cz, 

     dále vyberte: 2. ročník – Český jazyk – Slabiky s “ě“. 

      Matematika – připrav si nakopírovaný list, psací potřeby a pusť si video, poté vyplň 

      pracovní list str. 3. Můžeš si připravit kostičky, ať se ti lépe počítá. 

     https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-3/    

     

    Procvič si násobilku 2: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-2/948 

     Čtení knihy + zápis do čtecí karty.  

 

Dobrovolný úkol – na jedničku s hvězdičkou      . Vyrob si pomůcku na násobilku 2, video ti 

poradí: 

https://www.youtube.com/watch?v=FAO8qNtPIFg 

 

PS: Nakopírované materiály vkládám do složek už v pátek, takže nebojte😊😊😊. 

Komu by úkoly nestačily, posílám odkaz na zajímavé procvičování: https://www.trainbra.in/cs/ 
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