
Úkoly 4. 5. – 7. 5. 2020 

Dobrý den milé dětičky a rodiče. Tak nám začal 

nový měsíc, měsíc květen. Venku všechno kvete, 

voní, ptáčci staví hnízda a za chvíli se začnou 

rodit mláďátka. Bohužel já i vy musíme ještě 

zůstat ve svých hnízdečkách. Ale já vím moc 

dobře, že se o vás rodiče i prarodiče výborně 

starají a že se máte skvěle. Celá příroda má teď 

spoustu práce a tedy ani vy nesmíte zahálet. 

Posílám vám opět úkolečky pro mé druháčky a 

pro mé velké pomocníky a opory, rodiče, 

prarodiče,….. 

 

PS – písanka str. 21    Pozor: Jen začátek je velkým písmenem ,,Mám … a potom jsou velkým 

písmenem doplněná vlastní jména. Věta ,,Stojí … bude věta tázací. Co je tedy na konci? 

PRV – učebnice str. 52/Koza, Ovce + 53/Kůň + 54/Kur domácí (slepice)    Hru zvířecích zvuků jsme 

hráli v 1. třídě, vzpomeň si. Přečti si i básničku a 

úkol č.4. 

        - prac. sešit str. 61    Máš stejnou práci jako 

minulý týden, ale jiná zvířata. 

ČJ – učebnice str.90, 91, 92    Přečti si pozorně 

růžové tabulky. 

                         str. 93/1    Nahlas přečti celý 

článek. Pokus se ústně zodpovědět na všechny 

béžové a fialové úkoly. Nic nepiš. Ale nešvindluj 

a opravdu vše udělej. 

                         str. 93/2    Tady tě už čeká psaní 

na papír. Přečti si zadání a podle vzoru vyhledej 

a dopiš slova na dané slabiky do tří sloupečků. Když tak popros rodiče, ať ti sloupečky vytvoří. 

Pomůžu ti nápovědou. Jestli máš všechna slova: BĚ – chybí ještě 5, PĚ – chybí 3, VĚ – chybí 5. 

MA – počítáme str. 15/59, 60 

        - prac. sešit str. 29/1, 2, 3    Znázorni barevně a násobky dopiš. 

                              str. 29/4    Pozor: Od jakého čísla spojuješ! + růžová linka. 

                              str. 29/5    Nápovědu, co je činitel, máš nahoře vpravo. 

                              str. 54/1    Použij stejné barvy jako jsou v sešitu. Obtahuj šedivé čáry přesně!! Ne 

jako někteří v písance. 

ČT – čítanka str. 118 + úkoly ústně 

                       str. 119/ první báseň + všechny úkoly: 1. na papír 

                                                                                            2. ústně 

                                                                                            3. něco připrav, vyrob,… 



Prosím, toto je čtení jen pro děti. 

PŘIPOMÍNÁM: Děti,  v neděli 10.5. mají všechny maminky svátek.  

                           Tak vytvoř mamince nějaké překvapení, nějaký dárek. Nebo jí napiš básničku, natrhej 

jí kytičku, udělej jí přáníčko, nakresli jí obrázek. Můžeš jí také překvapit miskou plnou ovoce nebo 

udělat ovocný špíz ( na špejli  nandej různé druhy ovoce ). Třeba venku najdeš hezký plochý kamínek 

a ten můžeš pokreslit ( fixy, tempery, vodovky – hodně barvy ). 

Posílám nějaké návrhy výrobků. Ne aby jste tam napsali jméno Bára. 

 

 

 


