
Úkoly pro 2. ročník na týden od 13. do 17. dubna 

Opět mi dejte e-mailem vědět, jak vám jdou úkoly, případně v čem mají děti problém.  

I tentokrát mi můžete zaslat do e-mailu i fotku z mobilu vybraných hotových cvičení (nemusíte všechny).  

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

Český jazyk: 

UČ – str. 94 / 1 – text přečíst, oranžové a fialové otázky 1-2 pod článkem ústně) 

         str. 94 / zopakuj si, co umíš dole v růžovém obdélníku 

         str. 94 / 2 - napsat 

         str. 113 / 23 – napsat jen doplněná slova 

Čeká nás nové učivo na spodobu znělosti. Našel jsem k tomu na youtube docela pěkné video. Podívejte se na něj: 

https://www.youtube.com/watch?v=BDlQdemGob0&t=234s 

V úvodu videa je procvičování různých tvarů stejného slova. Děti to s vámi mohou procvičovat s dalšími slovy. 
Dvojice písmen, která se ve slovech pletou, ať si děti vypíší. Písmena se pletou, pokud jsou na konci slova (např. 
pařez, lev apod.) nebo pokud leží před jinou souhláskou (např. budka, polévka, svatba apod.). 
Důležitá je třetí část, kde se děti učí, jak dané písmenko odůvodnit. Důležité je najít takový tvar slova, kde je za 
hledanou souhláskou nějaká samohláska – pak je to slyšet (např. pařezy, pařezů, svatební atd.). 
  
Druhé video je spíše k procvičení: 

https://www.youtube.com/watch?v=DaLuvkrX7BM 

První část na doplnění háčků a čárek napsat, druhou část na spodobu znělosti zkusit  jen ústně. 
 
 

UČ – str. 94 / 1 – text přečíst, oranžové a fialové otázky 1-2 pod článkem ústně) 

         str. 94 / zopakuj si, co umíš dole v růžovém obdélníku 

Písanka str. 16, 17 (dolní cv. na str. 17 – 5 vět, do vět použijte ještě další slova, která nejsou v nabídce) 

 

Matematika: 

UČ – str. 33 / slovní úlohy (zápis, znázornění, výpočet, odpověď do malého sešitu) 

PS – str. 25, 26 (celá), naučit se příklady na dělení 6 

 

Opakovat a procvičovat násobilku čísla 6, např. na onlinecviceni.cz  

Geometrie – PS str. 51 

 

Prvouka 

PS str. 55  a UČ str.  52 – kapitola o včelách.  

Kapitola Rozkvetly stromy je zcela dobrovolná . Ráda bych, aby se děti spíše dozvěděly něco nového o 
včelách, o stromech toho myslím ví dost .  

K tématu o včelách nabízím následující videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=7r1lVSqYCZU&list=PL96E1D084B449CD20&index=26   - dělnice 

https://www.youtube.com/watch?v=eL8yJxAuHFo&list=PL96E1D084B449CD20&index=25    - trubci 
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https://www.youtube.com/watch?v=LyV4yHDmMsI&list=PL96E1D084B449CD20&index=24  - královna 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pdn-SMBZU&list=PL96E1D084B449CD20&index=20 – květiny mají včely rády 

https://www.youtube.com/watch?v=rzefF4h3d9k  - květový med 

https://www.youtube.com/watch?v=rm4-lSrxQRA&list=PL96E1D084B449CD20&index=7 – jak vzniká med 

https://www.youtube.com/watch?v=6163PC52RD4&list=PL96E1D084B449CD20&index=4 – mateří kašička 

https://www.youtube.com/watch?v=XHN5EBq7Gko&list=PL96E1D084B449CD20&index=3 – včelí vosk 

https://www.youtube.com/watch?v=BUpqG_lVNdI&list=PL96E1D084B449CD20&index=2 – propolis a včelí jed 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-cVBcyXQNE  - vývojová stádia včely (toto video má kratičké slovenské titulky a tak 
by bylo lepší, kdybyste na toto video koukali s dětmi  - děkuji) 

https://www.youtube.com/watch?v=74_v4wf011k  - vývoj včely 

 

S pozdravem 

Tomáš Hanák 
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