
Úkoly na týden od 16. do 20. března

Český jazyk
UČ – str. 84 / 4 – napsat 

str. 85 / 3, 4 – napsat
str. 85 / 5 – přepsat bez chyb
str. 86 / 5, 6 - písemně
str. 87 / 2 – napsat 
str. 87 / 3 – přepsat bez chyb, barevně vyznačit slabiky dě, tě, ně

Písanka - str. 9, 10 – celé stránky 
Pravidelně číst nahlas!!!

Matematika
UČ – str. 24 – slovní úlohy 1-4 do malého sešitu
PS - str. 18, 19 + naučit se příklady na dělení číslem 4 
UČ – str. 24 – slovní úlohy 5, 6 do malého sešitu

str. 25 – příklady u modrého čtverečku do malého sešitu
str. 25 – otazníky – manipulace s předměty

Opakovat násobilku 2, 3 a 4 pro zautomatizování příkladů i řad násobků!!!

Geometrie – u narýsovaných úseček pomocí proužku papíru najít střed podle návodu v UČ – str. 20 
(pro kontrolu přeměřit obě poloviny úsečky pravítkem a zapsat – např. I AS I = 37 mm a I SB I = 37 mm. 
Děti si mohou  narýsovat i další libovolně dlouhé úsečky na procvičování hledání středu úsečky a měření)

Prvouka
PS - str. 43 – 47 (a s tím související str. 42 – 44 v učebnici) 

Veškeré  učivo  Českého  jazyka  i  matematiky  je  možné  hlouběji  procvičovat  na  počítačích  na  webových
stránkách www.onlinecviceni.cz 

Nakladatelství  Nová  škola  Brno  přišlo  v  souvislosti  se  zavřením  škol  z  důvodu  nařízení  Ministerstva
zdravotnictví s nabídkou pro žáky. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím
MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
Kteroukoli MIUč+ pak můžete zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence by měla být
zdarma prodloužena do 30. 6. 2020. Po registraci mohou využívat učebnice podle následujícího návodu:
1. kliknou zde na spustit učebnice online
2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou 
volbu „vyzkoušet“

4. Po registraci a přihlášení kliknete vlevo dole na ikonku   
5. Otevře se Vám okno, kde si nahoře zvolíte záložku katalog. 
6. Tam najdete učebnice pro 2.ročník, vyberete příslušnou učebnici (Český jazyk 2 či Matýskova 

matematika 6 – ta až od 15.3.), dole na stránce kliknete na PS 
7. Najdete si příslušné učivo (např.: Český jazyk 2 – str.82-83 dě, tě, ně, str.91-97 slovní druhy, str.98-
101 psaní velkých písmen)

Mgr. Tomáš Hanák
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http://www.ucebnice-online.cz/
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