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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. 

I nadále pokračujeme v nové látce. V českém jazyce poznáváme další slovní  
druh-předložky. Je to většinou kratší slovíčko spojené mezírkou s podstatným 
jménem. V matematice máte více vybarvování obrázků – dělení. Pomoci si můžete 

tím, že je to násobení pozpátku (pomáhá nám k tomu šipka). 

Moc bych prosila rodiče, prarodiče nebo i starší sourozence, zda by vám mohli 

v případě potřeby vše vysvětlit a poradit. Děkuji. 

Mějte se krásně!!  

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

ČESKÝ JAZYK Nová látka-seznámit se:předložky 

Do sešitu: 71/3, 72/6 

 

V učebnici je to str. 71 - 72 

https://pripravy.estranky.cz/clanky

/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-

pro-druhaky.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-

trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-

druhy/cviceni1.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-

trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-

druhy/cviceni2.html 

PSANÍ Písanka: str. 34, 35  

ČTENÍ Žlutá čítanka str. 137 - 143 

Nahlas denně jednu stránku. 

 

Dobrovolně:  

Z oranžové čítanky vynechané 

stránky 96 - 106 

 

MATEMATIKA Pozor na dělení: str. 44 - 49                    

Geometrie: str. 81 

Nezapomeň si opakovat  

sloupečky z Početníku!!! 

https://skolakov.eu/matematika-2-

trida/nasobeni-a-deleni-2 

https://skolakov.eu/matematika-2-

trida/scitani-a-odcitani-do-100-b 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Jaro-zahrada, ptáci: str. 54, 55 

 

Učebnice 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozděl- každý den část. 

 To, co čteš, někomu doma vyprávěj. 

Je to kontrola, abys věděl, o čem 

čteš. 

 V matematice pokračujeme dělením 2.  

 Pokud něco nestíháš, nezvládáš…nevadí. 

Ale můžeš se zkusit poradit. 

 Pomáhej s domácími pracemi - získáš 
tím nové zkušenosti a uděláš někomu 

radost. 

 

Dobrovolný úkol – čteme i ve své knize. 

 

 

Ráda bych viděla nějakou zprávu o vaší 
domácí škole i vašich dalších 

činnostech. Dětem a maminkám, 
které mi posílají zprávičky, velmi 
děkuji. Nevím, zda je školní práce 

mnoho nebo málo, nevím, jak vše 

zvládáte. 

Rodiče! 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 a dobrou náladu při práci. 

 

Jindra Chourová 

Třídní učitelka 2. B 

 

 

 

 

 

 


