
Úkoly pro 2. ročník na týden od 30. března do 3. dubna 

Opět mi dejte e-mailem vědět, jak vám jdou úkoly, případně v čem mají děti problém. Od čtyřech rodičů 
nemám žádnou zpětnou vazbu!!! Můžete mi zaslat do e-mailu i fotku z mobilu vybraných hotových cvičení.  

Nezapomeňte si úkoly opět rozvrhnout na celý týden a během učení dělejte dětem přestávky. 

Český jazyk: 

UČ – str. 90 / 1 – přečíst, vypracovat fialovou otázku 1 pod článkem ústně, otázky 2-4 písemně. 

         str. 91 / zopakuj si, co umíš dole v růžovém obdélníku 

         str. 91 / 1 – přečíst, fialové otázky 1-4 pod článkem ústně. 

         str. 91 / 2,3 – napsat (cv. 3 můžete zkusit jako diktát, v hotovém cv. 3 zakroužkovat měkké slabiky) 

         str. 92 / 1 – text přečíst, přečíst, fialové otázky 1-2 pod článkem ústně, otázku 3 písemně (alespoň 3 
věty = SLOH) 

         str. 90 / 2,3 – napsat 

Písanka str. 12, 13 (dolní cv. na str. 13 – buď vybrat slova z nabídky nebo vymyslet vlastní) 

 

Matematika: 

do malého sešitu napsat všech 10 příkladů na dělení číslem 5 a naučit se je zpaměti 

UČ – str. 29 / první 4 čtverečky a osmý do sešitu (dobrovolně i pátý a šestý) 

         str. 32 / zopakovat jednotky délky a jejich převádění 

PS – str. 22-23 (celé)  

        str. 54 / 1-3  

Geometrie – do centimetrových čtverečkových sítí 4x4 čtverečky na druhé stránce tohoto dokumentu zkus 
narýsovat různě velké čtverce tak, aby vrcholy čtverců byly na křížení čar sítě. Pokud nemáte 
možnost stránku vytisknout, použijte běžný čtverečkový papír, kdy jeden čtverec sítě je dvakrát 
větší než čtvereček na papíru 

Opakovat a procvičovat násobilku čísel 2-4 a násobení číslem 5 

 

Prvouka 

PS – str. 52 – 53 

UČ – str. 49 – 50  Pokud ti to rodiče dovolí, zkus si nařízkovat nějakou pokojovou rostlinu (viz prac. sešit 
52/3) a máte-li zahrádku, zkus pomoci například s pletím záhonků, vyséváním semínek apod. 
Můžete třeba paní učitelce poslat fotku, jak pracuješ na zahrádce a i fotku řízkované rostlinky 
– za jak dlouho pustí kořínky? 

 

S pozdravem 

Tomáš Hanák  



G: Do čtverečkových sítí 4x4 čtverce zkus narýsovat různě velké čtverce ABCD tak, aby 
vrcholy čtverců byly na křížení čar sítě. Strany narýsovaných čtverců mohou, ale 
nemusí kopírovat čáry sítě – viz čtverec v první síti. Strany čtverců změř pro 
kontrolu, že je čtverec jinak velký, a jejich délku zapiš podle vzoru. Narýsované 
čtverce barevně obtáhni podle pravítka. (např. ořezanou pastelkou nebo tenkým 
fixem) I se vzorovým čtvercem lze sestrojit celkem osm různě velkých čtverců. 
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