
Úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020 

Tak nám utekl další týden a je tu nový. S tím přicházejí další, určitě už netrpělivě čekáte, další úkoly. 

Opět jsem se snažila k některým cvičením napsat nápovědy, důležité odkazy a různá upozornění. 

Někde mají děti jen odkaz na určitou stránku, chci, aby se učily orientaci v pracovních sešitech, 

učebnicích. 

,,Šup s chutí do práce a půl je hotovo.“ To vám děti vzkazuje sloník Edík. Je mu v prázdné třídě 

smutno, ale já mu ukazuji od vás fotky, dopisy, hotové úkoly, obrázky. Má z toho velkou radost. 

Zdraví vás zvednutým chobotem ,,Túúú, túúú.“ 

ČT – čítanka str. 122-123    Na str. 122 udělej úkoly 1, 2, 3 ústně + prosím, nakresli krtka a pokud to 

jde, pošli mi fotku tvého výkresu emailem. My se na ně s Edíkem rádi podíváme. 

      - Stále pokračuj v četbě, kterou pak zapíšeš do čtenářského deníku + obrázek. 

PS – písanka str.23    Když nebudeš vědět, jaké slovo dopsat, napiš mi a já ti poradím nebo se zeptej 

dospěláků. 

PRV – prac. sešit str. 64    Tady, prosím, pracuj sám(a). Vše je velice jednoduché. Dole zelený úkol 

nedělej. 



         - prac. sešit str. 65/úkol Čj, Hv    Je to dobrovolné. Udělej to až podle času. Je více úkolů z Ma. 

                                      65/zelený rámeček    Ten je také až podle času. Můžeš si ústně s rodiči probrat 

pro tvoji kontrolu, co umíš, co si pamatuješ. Vše použiješ ve 3. třídě. 

ČJ – PP str. 21/1. sloupeček: BĚ, PĚ, VĚ, MĚ vyznač do barevné bubliny. Jestli nebudeš některým 

slovům rozumět, zeptej se rodičů nebo mi napiš. 

Tento týden tě čeká nová látka. Ale neboj se. Už jsem tě na to připravovala. Vzpomeň si, když jsem 

psala na tabuli třeba slovo HOLUB, tak jsem ti říkala: ,,Na konci slova slyšíš P, ale píšeš B, protože si 

řekneš HODNĚ HOLUBŮ.“ No a to se teď budeš učit. 

Posílám ti pomocný návod, jak si psaní souhlásek na konci slov odůvodnit. 

      - učebnice str. 96/1+béžové a fialový úkol ústně. U fialového úkolu máš příklad na slovo JAKUB – 

JAKUBE – JAKUBA. 

 Další slovo ve cvičení: HUB – HOUBA – HOUBIČKA, SLIB – SLÍBÍŠ – SLIBUJEŠ. Všude na konci slova 

slyším P, ale s  pomocným slovem víš, že napíšeš B. 

 Další slovo: ČÁP – ČÁPE – vidím dva ČÁPI, KOP – KOPE – KOPÁŠ. Tady slyšíš P a píšeš P. 

       - PP str. 23/1.sloupeček b – p    Piš psace, označ barevně. Na slova, kterým nerozumíš se zeptej.. 

Hlavně, než doplníš b – p, tak si řekni pomocné slovo. Já to dělám i teď a to jsem učitelka. 

MA – počítáme str. 16/63,64 

V minulém týdnu bylo na str.30 cvičení 10. a ty jsi si měl(a) něčeho všimnout. Odpověď je: ,,Výsledky 

jsou stejné, prohodily se činitelé.“ Také si to myslíš? 

        - prac. sešit str. 31/12    Pozor: Co je řádek. Kresli tužkou jen kolečka, krásně rovnoměrně, ne 

ošklivě. Výsledky napiš vedle záhonů. 

                                     31/13    Tam máš odpověď na úkol str.30/10. 

                                     31/14    Úkol s červenou tečkou je pro tebe dobrovolný. Ale je velice 

jednoduchý. Zkus ho? 

Myslíš, že ještě zvládneš stranu 32? Nebo alespoň kousek? Byla bych moc ráda. Tak to zkus? Jestli je 

to ale pro tebe hodně, tak mi napiš. 

      str.32/1    Nezapomeň použít oranžovou pastelku. Co je sudé číslo, najdeš v pracovním sešitu str. 

11/dvě zelené tabulky. 

            32/2    Vzpomeň si, to už jsi dělal(a) na str.26/2. 

            32/3    Postupuj podle šipek ve směru hodinových ručiček. 

            32/4    Nezapomeň, co máš zakroužkovat. 

            32/5    Použij opět písmeno X. Když je …krát méně, tak dělíš. 

                                                                  Když je …krát více, tak násobíš. 



Doufám, a věřím, že jsi to zvládl(a) vypočítat. Snad toho nebylo moc, ale je to práce na týden. A já 

vím, že ve 2.A jsou samí šikulové a šikulky. 

 

                                           

                                       



 


