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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. 

Jistě už jste se naučili pracovat v „domácí škole“. Doufám, že se při tom i trochu 
bavíte. Tentokrát si dejte pozor na matematiku – začínáme násobení. Raďte se při 

tom s rodiči. 

Děkuji všem za zaslané obrázky nebo fotky i za dopisy přes mobil. 

Ve vaší práci vám přeji hodně úspěchů, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví. 

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

ČESKÝ JAZYK Opakování – rozdělení hlásek, 

rozdělení samohlásek, tvoření 

slov. 

Do sešitu: 34/2 

Dobrovolný úkol: 34/3 

V učebnici je to str. 33 - 36 

https://pripravy.estranky.cz/clanky

/jazyk-cesky/pravopisna-cviceni-

pro-druhaky.html 

PSANÍ Písanka: str. 18, 19  

ČTENÍ Žlutá čítanka str. 106 – 113 

Nahlas denně jednu stránku. 

Do čtenářského sešitu – vyber si 

jeden článek a k němu vypracuj 

čtenářský list. 

Čtenáři stále pokračují ve čtení své 

rozečtené knihy. 

 

MATEMATIKA Začínáme násobilku: str. 35, 36                    

Geometrie: str. 78 

Dobrovolně: str. 33 

Nezapomeň na sloupečky 

z Početníku!!! 

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

trida/nasobeni-a-deleni-2 

PRVOUKA Povolání: str. 48  

Opakování: str. 49 

Učebnice: str. 48, 49 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Práci si rozděl - každý den část. Vážení rodiče a prarodiče.  
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 To, co čteš, někomu doma vyprávěj. 
Je to kontrola, abys věděl, o čem 

čteš. 

 V matematice začínáme nově násobení. 

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. 

 

 

 

Dobrovolný úkol – čteme i ve své knize 

čtenářský list nyní už můžete 

vypracovávat do velkého čtenářského 

sešitu. 

 

 

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/ 

 

 

Nyní předávám sdělení týkající se školní družiny pro příští školní rok: 

 

Vážení rodiče žáků současných 1. - 3. tříd. Chceme Vás požádat o sdělení Vašeho 
zájmu o družinu ve školním roce 2020/2021. Pište prosím, v kladném i záporném 

případě, na adresu druzinka@kamenka-celakovice.cz  do 31. 5. 2020.  

Případné dotazy ráda zodpovím na této adrese. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

Za ŠD Kamenka 

Kateřina Dobšovičová, vedoucí 

 

 

Přeji vám všem hodně zdraví, dobrou náladu a úspěch při práci. Pěkné májové dny! 

 

Jindra Chourová 

Třídní učitelka 2. B 
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