
2. ročník – (11. 5. – 15. 5.) 
 

Vážení rodiče, milí žáci! 
 Nejprve Vás musím pochválit za vypracované domácí úkoly, za práci na AlfBooku 
a za zaslané videozáznamy. Tento týden budeme opět v práci pokračovat. 
 Na webových stránkách najdete nové informace o provozu školy od 25. 5. 2020 do konce 
školního roku. Informace také zasílám na Váš e-mail. V případě dotazů mě neváhejte 
kontaktovat.  
 
 
 
Pondělí 11. 5. 
 
Čj – Zopakuj si nahlas poučení o podstatných jménech, které jsme minulý týden trénovali  
         a vyplň pracovní list str. 23. 
     
M - Procvič si násobení 2: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.ht

ml 

*** Pošli foto obrazovky po dokončení cvičení. *** 

 
 
Úterý 12. 5. 
 
Čj – Zopakuj si psaní velkého písmene u vlastních podstatných jmen, vyplň pracovní list 
         str.59, vlastní jména opiš do sešitu.     *** Prosím pošli foto.*** 
 
M - Procvič si dělění 2: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html 

*** Pošli foto obrazovky po dokončení cvičení. *** 

 

Prv - Minulý týden uplynulo 75 let od konce druhé světové války. Víš o něčem, co válku v tvé 

obci nějak připomíná? Zjisti co nejvíce. Zeptej se babičky/dědy, co si pamatují z                

vyprávění o válečných událostech v Oudoleni a okolí. Zapamatuj si nebo si zapiš, budeme si 

povídat v hodině.   

 

 

 

Středa 13. 5. 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html


  
Čj – Zopakuj si zpaměti slovní druhy, alespoň prvních 5:   Podstatná jména 
                                           Přídavná jména 
                                             Zájmena  
                                             Číslovky 
       Slovesa 
 
Podstatná jména už poznáme, dnes si vysvětlíme slovesa. Napiš si poučení do sešitu: 
 
 

SLOVESA: 
Slovesa nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se 

 s nimi děje. 
(například: jde, sedí, nesu, odjel, brečí, zpívá, krájí, počítáš, …) 

 
M – Vyplň zaslaný pracovní list. 

Aj - Přihlaste se na www.alfbook.cz 
        dále vyberte: 1. ročník – Anglický jazyk – Slovní zásoba – Ovoce 1. 

   
Pomůcka: apple  - jablko 

banana - banán 

grapefruit - grapefruit 

cherry - třešně 

lemon - citrón 

orange - pomeranč 

pear  - hruška 

strawberry - jahoda 

 
Čtvrtek 14. 5. 

Čj – Vyplň pracovní list str. 24.    ***Pošli foto.*** 

M - Procvič si násobení 3: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.ht

ml 

*** Pošli foto obrazovky po dokončení cvičení. *** 

http://www.alfbook.cz/
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html


Čj - Četba – Děti z Bullerbynu 
 
Tento týden si přečti kapitolu Co se ještě stalo na mé narozeniny a Když nám skončila škola 
(str. 17 - 22). Zodpověz otázky celou větou. 
 
 

Pátek 15. 5.  

ČJ – Natoč videozáznam, jak říkáš zpaměti poučku o slovesech, kterou jste si zapisovali ve středu 

do sešitu. Slovesa nám říkají ……………     ***Pošli záznam.*** 

M - Procvič si dělení 3: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html 

 

*** Pošli foto obrazovky po dokončení cvičení. *** 

 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

