
Učivo 2. ročníku / 6. 4. - 19. 4. / Velikonoce 

 

ČT- stále vlastní četba ( denně aspoň 15min) 

ČJ - nové učivo: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov 

V některých slovech některé souhlásky jinak čteme /slyšíme/ a  jinak píšeme.  
Např. hrad, žabka, dub,muška  atd. 
 
Musíš si najít pro zdůvodnění takové slovo, abys danou souhlásku dobře slyšel. 
Pomocníci: 
1. řekni si, že je dané věci  více - dva hrady, pět žabek, tři duby, mnoho mušek 
2.použij předložku -  bez  hradu, žabek,  dubu,  mušek 
3. vytvoř zdrobnělinu - věc je malá: hrádeček, žabička, doubek, mušička 
 
- uč. str. 62 pročti s rodičem + prac. s. str. 5 
 
- prac. s. str. 6 + možnost procvičit P/B na odkazu ŠKOLÁKOV 
  
- doplň p/b ,napiš do sešitu ČJ slova: 
holu_,  ší_,  du_,  ža_ka,  klu_ko,  slou_,  sru_,  tla_ka,  ku_,  su_,  hři_,  Jaku_,  chlé_ 
 
 
M - umět násobky čísla 2 tam i zpět zpaměti 
     - nauč se násobilku čísla 2 zpaměti - viz. prac. s. str. 38/5 + (Pojmy:  činitel . činitel = součin) 
     - prac. s. str. 39 - 40 
     - prac. s. str. 41 (Uvědom si : 1 pár = 2 kusy) 
     - prac. s. str. 42, 43  Příprava dělení  /na části/ 
       Pozor! Rozděluj předměty  po jedné. 
 
M - G - prac. s. str. 80 
 
Písanka - v učebnici českého jazyka najdi str. 61, cv. 2  
               - přepiš básničku do MIXÍKU, nakresli symboly Velikonoc  
                (beránek, pomlázka, mazanec, kraslice) 
               - v písance str. 33 "Ptačí stránka"- piš, co se vejde na linku 
 
PRV- uč. str. 52 - 53 + prac. s. 56 - 57 hospodářská zvířata 
        - na odkazu ŠKOLÁKOV si můžeš procvičit téma: ptáci, jarní rostliny, hospodářská zvířata 
 
Pozn. 
Milí rodiče, milá děťátka, poděkování není nikdy dost.  
Proto vám všem  DÍKY za spolupráci, za trpělivost, za  statečnost v tomto "nouzovém stavu".  
Vedete si na výbornou! 
Přejeme vám krásné velikonoční chvíle,  
ať jaro k vám vtrhne v plné síle. 
Básněte, zpívejte, tancujte, 
ze života se prostě radujte!  
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 
 
  
 


