
pUčivo 2. ročníku / 27. 4. - 3. 5. / 

 

ČT - pokračuj v každodenní četbě své knížky ( kdo dočetl, vybere si druhou a čte dál) 

VZKAZ 3. : Ráda bych slyšela, jak vám čteníčko jde. Popros rodiče, aby kousek tvého čtení 

nahráli a zaslali mi k poslechu „ Čtení do ouška“.  

Samozřejmě, podle vašich technických možností. 

 

ČJ - pracovní sešit str. 12 - 15 ( skřítkův testík pošli k nahlédnutí) 

 

Písanka - str. 30 - 31 „Úkoly pro bystré děti“ 

 

M - pracovní sešit str. 48 - 49 

Dělení po částech si zkusíme názorně ukázat: 

 

Nachystej si 20 pastelek a 4 hrníčky.  

Postupně dávej do každého hrníčku po 5 pastelkách, až ti žádná nezůstane. 

Kolik hrníčků jsi zaplnil?/4/ 

 

Postup si rozebereme: 

 

Měli jsme 20 pastelek a postupně jsme je ubírali po 5, až jsme neměli žádnou. 

Jak můžeš příklad zapsat pomocí odčítání?/ 20 - 5 - 5 - 5 - 5=0 / 

Z 20 pastelek jsme 5 pastelek ubrali čtyřikrát, tedy 20 : 5 = 4.  

 

- pracovní sešit str. 50 - 51 + nauč se zpaměti násobky 3 tam a zpět  

 

 

Prv - učebnice str. 36 ( podle obrázku si zopakuj části lidského těla) 

- pracovní sešit str. 60 ( kdo si neví rady, nápovědu najdeš zezadu pracovního sešitu) 

 

Dobrovolný úkol „VNÍMÁM SVÝMI  SMYSLY“: 

- připrav si v MIXÍKU další čistou stranu 

- napiš pod sebe 5 našich smyslů- zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

- ke každému smyslu napiš 3 slova, co doma vidíš, slyšíš, cítíš, hmatáš, chutnáš 

- své dílo, můžeš i výtvarně dozdobit 

 

Pozn. „Bez práce nejsou koláče a trpělivost růže přináší.“ 

 

MILÁ DĚŤÁTKA, 

čas letí a už máme za sebou 7 týdnů domácího vyučování. Je to dlouhá doba, určitě se 

vám už stýská, nám také. Z maminek a tatínků se stali učitelé a musíme říci, že jim to 

jde na zlatou jedničku, i když mají spoustu své práce a starostí. Budeme moc rády, když 

vašim domácím učitelům pomůžete tím, že je budete poslouchat, necháte si poradit, tak 

jak to děláte ve škole. Víme, že se vám mnohým už do plnění úkolů nechce, ale o to větší 

pochvalu si zasloužíte, když svou nechuť překonáte a zadanou práci splníte. Věříme vám 

a už teď jsme na vás pyšné! Děkujeme, že nám posíláte zprávičky, jak se vám v učení 

daří. Pracujete pěkně a jsme rády, že máme ve třídách takové šikulky! 

Opatrujte se, usmívejte se a buďte všichni zdraví!  

M. Banková, R. Hanáčková, D. Honsová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          


