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ZŠ Kamenka Jindra Chourová 2. B 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. 

Nejdřív chci popřát všem maminkám ke svátku maminek. Přeji vám vše krásné!!! 
Minulý týden jsem zapomněla a nepřipomněla jsem to ani dětem. Snad vám mohou 

dát pusu nebo obrázek dodatečně. 

Tento týden pokračujeme v násobilce – začínáme násobení 2. Děti, raďte se při tom 

s rodiči.! 

Děkuji všem za zaslané obrázky a fotky. Představte si, že Ondrášek si zlomil ruku. 

Kdo by chtěl, může mu napsat nebo nakreslit. Já mu vše přepošlu. 

Mějte se moc krásně!! 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Nová látka-seznámit se: 

slovní druhy+podstatná jména 

Do sešitu: 68/2 

Dobrovolný úkol: 68/1 

V učebnici je to str. 67 - 68. 

Podstatná jména cv. 1 

PSANÍ Písanka: str. 30, 31  

ČTENÍ Žlutá čítanka str. 124 - 128 

Nahlas denně jednu stránku. 

 

Dobrovolně:  

vynechané stránky 114 - 123 

 

MATEMATIKA Začínáme násobilku: str. 37 - 39                    

Geometrie: str. 79 

Nezapomeň si opakovat  

sloupečky z Početníku!!! 

Násobení a dělení 

PRVOUKA Povolání: str. 50, 51 

 

Učebnice 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozděl- každý den část. Vážení rodiče a prarodiče.  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2
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 To, co čteš, někomu doma vyprávěj. 

Je to kontrola, abys věděl, o čem 

čteš. 

 V matematice pokračujeme násobilkou 

2. Poproste rodiče, aby vám poradili. 

 Pokud něco nestíháš, nezvládáš…nevadí. 

Ale můžeš se zkusit poradit. 

 Pomáhej s domácími pracemi, získáš tím 

nové zkušenosti a uděláš někomu radost. 

 Nepřipomněla jsem vám svátek maminek 

10.5. Kdo zapomněl jako já, dejte 
mamince velkou pusu a nakreslete jí 

obrázek. 

 

 

 

Dobrovolný úkol – čteme i ve své 

knize. 

 

 

Velmi mě těší, že mi posíláte vy nebo 

děti fotku, obrázek nebo dopis.  

Děkuji.  

Používejte novou adresu: 

jindra.chourova@kamenka-

celakovice.cz nebo můj telefon. 

 

Úkoly a zadání v pravém sloupci 
tabulky jsou jen Zdroje. Zde si děti, 
budou-li chtít, mohou procvičovat učivo 

hravou formou na počítači. 

Zde je adresa stránky, kde si děti 
mohou stáhnout názorné tabulky a 

přehledy učiva: 

https://www.kamenka-celakovice.cz/pro-deti-
s-ivp/ 

 

 

Nezapomeňte, prosím, nahlásit zájem o školní družinu ve školním roce 

2020/2021. Pište prosím, v kladném i záporném případě, na adresu 

druzinka@kamenka-celakovice.cz do 31. 5. 2020. 

 

Přeji vám všem hodně zdraví, dobrou náladu a úspěch při práci. 

Pěkné májové dny! 

 

Jindra Chourová 

Třídní učitelka 2. B 
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