
Úkoly pro 2. ročník na týden od 20. do 24. 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.

Začneme postupně využívat tzv. Google učebnu, ke které je nutné mít účet na Googlu – návod k aktivaci
Google účtu pro děti rozeslala paní ředitelka v pátek. I my se učíme zacházet s tímto on-line nástrojem,
takže určitě budeme rádi, pokud nám napíšete, že něco nefunguje nebo Vaše návrhy ke změnám. Také se
pokusíme spojit s dětmi přes videokonferenci Google Meet (pokud to půjde), abychom mohli některé věci
probírat osobně. Ale vše bude probíhat postupně. Úkol číslo jedna na tento týden je pokusit se aktivovat
školní e-mailový účet Vašeho dítěte a zkusit se přihlásit do Google učebny. Pokud se Vám nepodaří pro
děti aktivovat Google účet, napište to nejlépe panu učiteli Jandovskému, který Vám určitě poradí. Bylo
by fajn, kdyby děti příští týden účet měly, a postupně začneme tento systém testovat.

Až účet dětem zřídíte, napište mi z něj zprávu, abych měl přehled o tom, kdo už ho má a kdo ne a že mail dítěte
funguje. Díky. 

Do  mailu  dětem už  zřejmě  přišla  pozvánka  do  kurzu  v  Google  učebně.  Mělo  by  stačit  kliknout  na  odkaz  a
dostanete se do něj. Je zde zadán úkol, který se vyřeší přímo v počítači. 

V sobotu byly již v učebně 3 děti z naší třidy a Pavlínce se už podařilo úkol i vyřešit.

Český jazyk:

UČ – str. 114 / 29,30 – opakování napsat jen doplněná slova (doplňuje se i/í, y/ý, je/ě)
        párové souhlásky (spodoba): 
         str. 96 / 1 – text přečíst, fialová otázka 1 pod článkem ústně - důležité je najít takový tvar slova, kde je

za hledanou souhláskou nějaká samohláska – pak je to slyšet (např. Jakuba, Jakubovi, s Jakubem
atd.).

         str. 96 / 2,4,5,6 – do sešitu (cv.4 – 10 podst. jmen, cv. 5 – alespoň 5 sloves, ta která rozkazují
podtrhnout, cv. 6 – alespoň 5 předložek s podst. jménem nebo jiným slovem)

         str. 97 / 1 – text přečíst, fialová otázka 1 pod článkem ústně - důležité je opět najít takový tvar slova,
kde je za hledanou souhláskou nějaká samohláska (např. v sadu, za sadem, sady, sadař atd.),
s odůvodněním předložky „pod“ pomůže cv. 3

         str. 94 / 2,4 – napsat (ve cv. 4 napsat všech 6 vět - SLOH)

Písanka str. 18, 19 (Pavlínka může na str. 18 napsat jakýkoli jiný přiměřeně dlouhý text)

Matematika:

PS – str. 27, 28 – opakování dělení 6
PS – str. 29, 30 +  naučit se řadu násobků a příklady na násobení 7

Pokud budete mít učení málo opakujte a procvičujte násobilku čísel 1 - 6 , např. ústně, na onlinecviceni.cz
či jinde.

Prvouka

PS str. 57, uč. str. 53 téma Ptáci na jaře

http://www.onlinecviceni.cz/


Paní učitelka doufá, že jste se podívali alespoň na nějaká videa o včelách a snad se líbila. Posílá odkazy na 
pár dalších videí o přírodě.

https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-ii-5e44241c4908cf0125157f64

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-iii-5e44241d4908cf0125157f67

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-rostliny-5e44241a4908cf0125157f4c

S pozdravem

Tomáš Hanák
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