
Úkoly 2.A    8. 6. – 12. 6. 2020 

Dobrý den, všichni, kteří se podílíte na výuce a vzdělávání svých dětiček. 

Ahoj děti. 

Už se nám blíží konec školního roku, konec druhé třídy. Ale blíží se také vysvědčení, letní prázdniny a 

pak třetí třída. Než to vše nastane, čeká nás ještě nějaké učení, mučení. 

Tak jdeme na to. 

ČT – čítanka str. 127 + úkol na papír. Tady si zahraješ na detektiva. Můžeš i s někým závodit, jestli 

vypíšeš všechna auta a k nim cestující. 

      - Pokračuj ve své zvolené četbě. 

PS – písanka str. 26    Piš každou zeleninu jen 

jednou, ale nádherně. 

PRV – učebnice str. 56/Na louce + str. 60, 61    

Tam si prohlédni krásné obrázky. Jak to děláme 

v hodinách, přiřaď k číslům s názvy dané obrázky. 

Podívej se také na ,,Náměty k pozorování“ dole 

pod obrázky. Je to velmi zajímavé. Jen pozor, 

neber nebo nechytej do rukou včely a vosy! 

         - prac. sešit str.67    Tam máš jen jeden úkol. Nezapomeň psát písmena odpovědí do tajenky. Tu 

mi pak pošli.

 

ČJ – učebnice str. 100/1 + ústně béžové a fialové úkoly 

                                100/2    Napiš první linku opět na papír. Ke každému slovu napiš slovo pomocné 

(jiný tvar slova), abys věděl(a), jaká bude na konci slova párová souhláska. Nehádej! 

PŘÍKLAD: láhev – (dvě) láhve, zpěv – zpěvák, Rudolf – (dva) Rudolfové, fotograf – fotografie.



 
        PP str. 27/1. sloupeček    v – f    Při doplňování si říkej stále pomocné tvary slov. 

                                                                Označuj danou barvou konce slov, párové souhlásky. 

        PP str. 23, 24, 25/vždy 3. sloupeček + barevně označ konečné párové souhlásky podle dřívějších 

zadání. 

MA – počítáme str. 17/66 + 19/75    Nic víc, jen to, co zadávám. 

        - prac. sešit str. 37/11   Nezapomeň, že násobení a dělení má přednost před + a - . (str.27) 

                                    37/12    Je úkol dobrovolný, to už víš. Tentokrát je těžší. Jsem zvědavá, jestli si na 

něj troufneš?? 

                                     37/13 

                                     37/14    Promysli, co to znamená osmkrát více. Můžeš si to dopsat do růžové 

tabulky ke Karlovi. Já si to tak udělala. A nezapomeň, máš ještě něco sečíst. 

                                     38/1    Až doplníš chybějící čísla, nezapomeň, že ve cvičení máš ještě udělat 

jeden úkol. Dost na to všichni zapomínáte nebo si 

nepřečtete úlohu celou!!  

                                     38/2    Spočítej si nejprve na 

šňůrce modré korálky. Tolik jich vždy bude na 

jednotlivých šňůrkách. 

                                     38/3    Postupuj podle šipek. 

                                     38/4    Nezapomeň, co máš 

udělat ve žlutých kolečkách. Na to také někteří 

zapomínáte. ČÍSLA: 0 až 4 zaokrouhlíš dolu na 0. 

ČÍSLA: 5 – 10 zaokrouhlíš nahoru na 10. 

                                     38/5    Ve slovní úloze opět 

požij písmeno X v zápisu slovní úlohy a ve výpočtu. 

Opět někteří nepíšete. A odpověď začíná vždy velkým písmenem!! 

Tak to vypadá, že je to vše. Tedy až na angličtinu. Za týden budou asi, jak se zdá, poslední úkoly. 

HURÁ!!! 


