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Dobrý, krásný, milý, skvělý a zároveň poslední úkolový týden. 

Moc, moc všem, kteří se podíleli na výuce dětí děkuji. Děkuji také za spolupráci, vzájemnou podporu, 

milé emaily. Moc si toho vážím a všechny vás obdivuji za každodenní péči o děti, vaření, uklízení, 

praní, hraní a zabavení dětiček a zvládání své vlastní práce. Přeji vám pohodové a odpočinkové 

prázdniny (dovolenou). 

Posílám poslední úkoly. Stihli jsme všechnu učební látku udělat. S osobním probráním je to už horší. 

Nevadí, v září se ke všemu vrátíme a budeme pečlivě opakovat a procvičovat. Jen doufám, že budeme 

mít na čem stavět. Určitě ano, protože jste svědomití rodiče a pilňáskové děti. 

ČT – čítanka str.128  – 167    Protože už máme málo času a celou čítanku nedočteme, vyber si co a 

kolik chceš přečíst. Máš na výběr básničky, čtení s obrázky nebo různé příběhy. Mně se tam líbí plno 

věcí, ani bych nevěděla, co si vybrat nejdříve a co potom. Určitě ale ještě čti a nahlas!

 

PS – písanka str.28 (str. 27 a ostatní strany vynecháme) 

MOC PROSÍM, VŠECHNA VYNECHANÁ CVIČENÍ VE VŠECH SEŠITECH NEDODĚLÁVEJTE!!! UDĚLÁME JE 

V ZÁŘÍ V RÁMCI OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ. MŮŽETE SI JE OFOCOVAT. DĚKUJI. 



PRV – učebnici můžeš použít k úkolům v pracovním sešitu 

         - prac. sešit str 68/celá + 69/Čj, Ps, Vv

 

ČJ – učebnice str. 101 + 102/1    Vypracuj jen ústně béžové a fialové úkoly na obou stranách. 

      - PP str 26 + 27/ vždy druhý sloupeček. Nezapomeň vždy, než doplníš párovou souhlásku, si říct 

pomocné slovo (jiný tvar slova). To už máš určitě nacvičené z předchozích doplňovaček. Prosím, 

opravdu to tak dělejte. Po doplnění ještě barevně zakroužkujte podle použitých barviček dříve. 

      - PP str.28 + 29/ vždy první sloupeček  Z,Ž – S,Š                                 KŘEPELKA 

MA – Tento týden nebudeš pracovat do ,,Počítáme“. Vynechané strany NEDĚLEJ! Budeme dodělávat 

v září. Rodiče ti je mohou, pokud mají možnost, na opakování na konci prázdnin ofotit. 



     MA  - prac. sešit str.41/1,2 

                                   41/3    Dopiš na číselnou osu i čísla. 

                                   41/4    Spojuj cestu tučňáků tužkou. 

                                   42/5    Nezapomeň psát jednotky a desítky pod sebe. Tak piš všude. 

                                   42/6+8    Připomínám ve slovní úloze X a psaní velkého písmena na začátku 

odpovědi. 

                                   42/7    Skupinky vyznačuj tužkou a přesně. 

Protože nemáš úkoly z ,,Počítáme“, tak máš na seznámení s dělením 9, ještě stránečku v pracovním 

sešitu. Nelekej se, nic těžkého to není. Vždyť násobení a teď i dělení 9, jsi měl(a) ve všech už 

probraných násobilkách. 

        - prac. sešit str.44/1, 2, 3 

                                   44/4    Nejprve vypočítej, potom zapiš písmena. 

                                   44/5    Opět bude ve slovní úloze jaké písmeno? A odpověď bude začínat jakým 

písmenem? 

Tak to je poslední tečka, tedy otazník, co ti posílám. Doufám, a moc se těším, že se sejdeme ve třetí 

třídě už všichni. 

Užij si prázdniny, odpočiň si, načerpej nové síly na další učení. Přeji ti hodně krásných prázdninových 

zážitků, nových poznatků, ale i dovedností a zkušeností. 

Opatruj se. A prosím, dodržuj všechna bezpečnostní pravidla, která si vždy před prázdninami říkáme a 

opakujeme, ať se vyhneš všem úrazům a karambolům. 

To ti přeje tvoje paní učitelka Petra Klicperová. 


