
2.A     úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020 

Dobrý den, všichni milí domácí učitelé. 

Ahoj všechny dětičky, které se stále učíte z domova. Nebojte, zítra na vás budeme ve třídě vzpomínat 

a představovat si, jak tady sedíte a učíte se. Pozdravuje vás také sloník Edík. Doufám, že vám minule 

udělala jeho fotka radost. A moje samozřejmě také. 

Všem, kteří jste mi poslali obrázek krtečka, děkuji. Všechny obrázky byly krásné. Vše si pamatuji, kdo 

co mi posílá, jak je to napsané. Je mi ale líto, že se někteří neozývají, nedají o sobě dlouho vědět. Tak 

snad to napravíte. Těším se. 

Mám pro vás další úkoly. Snad se vám posledně nezavařil mozeček. A snad jste to všechno zvládli. Asi 

ano, protože mi nikdo nepsal, že to nedá. Prosím, snažte se pracovat víc samostatně. Psala jsem to i 

rodičům. 

Tak šup, šup do práce. My budeme dělat to samé ve škole. 

ČT – čítanka str.124+úkol č.2. ústně    Básnička se ti hodí k zopakování, kdy přecházet na semaforu. 

      - Čtení své vybrané knihy. 

PS – písanka str.24    Napiš každé slovo 1x a malým písmenem. Ve slovech POČÍTADLO, UMÝVADLO je 

čárka nad Í, Ý.

 

PRV – učebnice str.56/Léto    Přečti si jenom žlutý rámeček úplně nahoře. 

         - prac. sešit str. 66/zelený, modrý úkol + Doplňte:

 



ČJ – PP str. 23/druhý sloupeček     Vyznač barevně  b – p. 

     -  učebnice str. 97/1 + 98/1    Udělej jen fialové 

úkoly ústně. Ke každému slovu řekni pomocná 

slova podle vzorů. 

POD – PODE, SAD – hodně SADŮ – dva SADY  –  

v SADU. Slyším D, píšu D. 

POHLEĎ – on POHLEDÍ, POHLAĎ - on POHLADÍ. 

Slyším Ď, píšu Ď. 

Až si to krásně ústně procvičíš, tak si to vyzkoušej v 

,,kočičanech“. Nehádej písmena, opravdu si říkej 

pomocná slova. 

       - PP str.24/první sloupeček    Vyznač  barevně  d – t. 

                     25/první sloupeček    Vyznač barevně   ď - ť.    Piš psace. Nezapomeň si ke každému slovu 

říci pomocné slovo!! 

MA – počítáme str. 19/73    Vynechané stránky a cvičení doděláme, neboj. Teď je ale nedělej. 

        - prac. sešit str. 33/6    Nejprve vypočítej, napiš výsledky vedle příkladů a potom teprve 

zakroužkuj. 

                                     33/7    Nápovědu máš na straně 32 nahoře vpravo. 

                                     33/8    Úkol s červenou tečkou je dobrovolný. 

                                     33/9    Ve slovní úloze použij písmeno X. 

                                     33/10   Nejprve si vše vypočítej. Výsledky si zapiš k příkladům, potom až 

vybarvuj. Nepřetahuj. 

A dáme zase ještě jednu stranu? Ale jo, to zvládneš. 

       - prac. sešit str. 34/11    Dobrovolný úkol s červenou tečkou. 

                                    34/12    To bych řekla, že je těžší než úkol 11. Vzpomeň si co je součin? 

(nápověda str.30 nahoře vpravo). POZOR: U některých bonbonů budeš dělit, někde násobit. Někde 

budeš začínat počítat nahoře, někde dole. 

                                     34/13    To je super úkol. Ten mě moc bavil. POZOR: Co se nejprve počítá, když je 

v příkladu dělení, + a - ? (nápověda str. 27/zelená tabulka). Můžeš si udělat tužkou závorky. Nejprve 

vypočítej. Potom si dopiš do číselné osy chybějící 

čísla. A až pak dopisuj nad čísla na číselné ose 

písmena. Co ti vyšlo napiš tiskace nad číselnou 

osu. 

Tak a máš hotovo šikulko šikulová. Super. 

 

 


