
Milé děti, vážení rodiče,  
poslední zadání, které uveřejňujeme… Míříme do finále ;) Všechny další nedokončené úlohy si nechte 
jako průběžné opakování na prázdniny. 

Když budete cokoliv potřebovat, neváhejte se ozvat, jsme tu pro vás… 

S pozdravem a přáním zdraví 

Třídní učitelé 2.A a 2.B 

 

Prvouka 15. 6. – 24. 6. 2020 
Všichni se již těšíme na léto a prázdniny… Čeká nás poslední dvojstrana o létě. 
strana 64 - 65 v sešitech (vše naleznete v příloze) 

 

Pondělí 15. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 46/3 

str. 47/1,3 (příklad, znázornění, odpověď) 
 YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=FT-IwejUTcc 
  str. 49/3,4 
Český jazyk Učebnice str. 99/3 (ústně), 100/1, 2 
 Ve slově větev slyšíme f, ale napíšeme v, protože si řekneme dvě větve! 

Někdy slyšíme stejně, jak píšeme, jinde zase ne, proto si říkáme jiný tvar 
slov. 
Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek. 

 Pracovní sešit str. 11/ 3, 4 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  

 

Úterý 16. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 49/ dokončit stranu 
Český jazyk Učebnice str. 100/3 (3 věty jako diktát) 

str. 100/5 (ústně) 
 Pracovní sešit str. 11/5 

str. 9/1,3 
 Písanka str. 25/3 řádky 
 Pravidelně číst  

 

Středa 17. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 50/ celá strana 
Český jazyk Učebnice str. 101/1, 2 
 Ve slově vůz slyšíme s, ale napíšeme z, protože si řekneme dva vozy! 

Někdy slyšíme stejně, jak píšeme, jinde zase ne, proto si říkáme jiný tvar 
slov. 
Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek. 

 Pracovní sešit str. 8/1, 2, 3 
 Písanka str. 24/dokončit (stačí dvě slova jako pokračování) 
 Pravidelně číst  

 



Čtvrtek 18. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 51/1,3 + str. 53 
Český jazyk Učebnice str. 102/1, 2, 5 
 Ve slově drůbež slyšíme š, a napíšeme ž, protože si řekneme bez drůbeže! 

Někdy slyšíme stejně, jak píšeme, jinde zase ne, proto si říkáme jiný tvar slov. 
Cvičení 2 ústně, pak napsat na papír 1. řádek. 

 Pracovní sešit str. 10/3,4,5 
 Písanka str. 26/3 řádky 
 Pravidelně číst  

 

Pátek 12. 6. 2020   
Matematika YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=FcCvN5wM63E 
 Pracovní sešit str. 54 + 55 
Český jazyk Učebnice str. 103 
 Pracovní sešit str. 9/4,5 + 12/3,4,5 
 Písanka str. 27/ polovina stránky 
 Pravidelně číst  

 

Učivo je sice rozepsáno na jednotlivé dny, ale doporučujeme jej rozložit až do 24. 6., dle vašich 
individuálních možností. 






