
Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020 

Dobrý den. Nelekejte se, že je úkolů tolik, to jen vypadá. Hodně jsem tentokrát psala doplňující úkoly a 

vysvětlivky. Ale není to snad náročné. Kdyby to bylo pro někoho vysilující nebo jste něco potřebovali, 

pište, volejte. Bohužel mi stále někteří rodiče neposlali svůj email, jak byla prosba vedení školy a také 

několikrát moje, a tak o některých dětičkách vůbec nic nevím. Jak se jim a rodičům daří, jestli zvládají 

úkoly, jestli něco nepotřebují. Nebo prostě napište jen tak nebo pošlete fotku jako někteří. 

PRV – uč. str. 48-49 Jaro u vody  

Prohlédněte si obrázky, podle čísel a názvů najděte obrázek. Vzpomeňte 

si a řekněte rodičům, co víte o kukačce, jestli si dělá své hnízdo, kam 

klade vajíčka. Co jsme si říkali o jaru a petrklíči? Můžu si květiny na 

obrázku utrhnout a odnést domů? A když ne, tak proč? Proč se blatouch 

jmenuje bahenní? Jak dělíme rostliny podle stonků nebo podle toho 

z čeho rostou větve? 

Vše stačí ústně. Kdo bude chtít, může mi i napsat odpovědi nebo se 

zeptat na správnost. 

PS – zatím vynecháme str. 16-18 

     -  pís. str. 19 ( můžete vybarvit ) 

               str. 20 ( na 1. – 4. obrázku je had, na 5. a 6. je bič ) 

ČT – čít. str. 109 – 110 + úkoly ústně, kdo zvládne a bude mít sílu 

           ČÍST NAHLAS, NAHLAS. 

        Dočítat svojí knížku. Můžete začít číst další zajímavou a poutavou knihu. Nezapomeňte vše 

zapisovat do čtenářského deníku. 

ČJ – uč. str. 83/1 - přečíst 

                      83/3 – prosím na papír ( tvrdé a měkké souhlásky si můžete zopakovat v učebnici na str. 

106 nebo 108/5,6,7 ) 

                       84 růžová tabulka ( Je to sice nové učivo, ale už jste se s tím seznámili při sestavování 

slov z písmen a slabik – DĚ, TĚ, NĚ. ) 

                        84/1 – přečíst + fialový úkol 1 ústně 

MA – počítáme str. 8/29,30 

                                    9/33,34 

           prac. str. 24, 25 ( U úkolů číslo 8. a 11. nezapomeňte  X = a pak bude 

teprve příklad. To platí i u předchozích slovních úloh. U úkolu číslo 10. je 

nápověda na str. 24 a 22 nahoře v rohu. ) 

                     str. 51/3 ( Práce pro rychlíky, šikulky. Prostě pro všechny z 2. A. )  

 

 

 



SLONÍK EDÍK ZDRAVÍ DĚTIČKY, 

Z 2.A VŠECHNY KLUKY, HOLČIČKY. 

PRACUJTE PILNĚ JAK VČELIČKY, 

AŤ JSTE CHYTRÉ JAK SOVIČKY. 

 

Moc vás všechny zdravím, i se sloníkem Edíkem. Už je nám v prázdné třídě hodně smutno. Snad se už 

brzy uvidíme. Musíme to vydržet, abychom byli zdraví a v pořádku se sešli.  

Všem hodně zdravíčka, opatrujte se. 

Petra Klicperová 

P. S. Prosím, ozvěte se všichni. Pošlete svůj email pro naši komunikaci. 

         Předem děkuji. 

         Klidně pište i připomínky k zadávání úkolů. Pro všechny strany je to nové a čím více náročné.                                                                                                                                                                       


