
Milé děti, vážení rodiče,  
jedno z posledních zadání, na které uveřejňujeme… Míříme do finále ;) 

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

S pozdravem a přáním zdraví 

Třídní učitelé 2.A a 2.B 

 

Prvouka 8. 6. – 12. 6. 2020 
Nemoc a úrazy nás provázejí celý život… Řekněte si o nich něco. 
D.ú. Nakreslit jak podle vás vypadá vir COVID-19 (obrázky nám můžete poslat na email) 
strana 62 v sešitech (vše naleznete v příloze) 

 

Pondělí 8. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 40/3 (pouze příklad a odpověď) 
  str. 41/celá strana 
Český jazyk Učebnice str. 118/slovo-slabika-hláska (první polovina strany) 
 Pracovní sešit str. 7/4, 5 
 Písanka str. 22/ dopsat stranu 
 Pravidelně číst  

 

Úterý 9. 6. 2020   
Matematika YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=FcCvN5wM63E 
 Pracovní sešit str. 44/3, 4 
Český jazyk Učebnice str. 98/1, 2 
 Ve slově loď slyšíme ť, ale napíšeme ď, protože si řekneme dvě lodě! 

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. 7/1, 2 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  

 

Středa 10. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 44/1 + tabulka 
Český jazyk Učebnice str. 98/3 
 Pracovní sešit str. 7/3 
 Písanka str. 24/3 řádky 
 Pravidelně číst  

 

Čtvrtek 11. 6. 2020   
Matematika Pracovní sešit str. 44/2 + sloupečky str. 45 
Český jazyk Učebnice str. 118/rozdělení hlásek (druhá polovina strany) 
 Pracovní sešit - 
 Písanka str. 24/ dokončit 
 Pravidelně číst  

 



Pátek 12. 6. 2020   
Matematika YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=FcCvN5wM63E 
 Pracovní sešit str. 45/1, 2 + tabulka 
Český jazyk Učebnice str. 99/1, 2 
 Ve slově strach slyšíme ch, a napíšeme ch, protože si řekneme se strachem! 

Ve slově pstruh slyšíme ch, ale napíšeme h, protože si řekneme - vidím 
pstruhy! 
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. 11/1, 2 
 Písanka - 
 Pravidelně číst  

 






