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PŘEHLED 

Milé děti,  

přeji vám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni dětí! Děti na celém světě slaví svůj 
svátek 1. června. Letos bohužel nenavštívíme Dům dětí. Vzpomínáte na loňské 

soutěže a plnění úkolů? Můžete si však Den dětí oslavit s rodiči a sourozenci a zahrát 
si nějakou společenskou hru.  Protože: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. Tento týden se 

naučíte psát adresu, ta se vám bude hodit při psaní dopisu nebo pohlednice. 
V matematice si zopakujete a upevníte násobení a dělení dvěma a třemi. Zopakujte 
si také geometrická tělesa třeba ve videu Kája a MAT + EMA + TIKA. Měně se toto 

video moc líbí. A vám?  

  Hezký týden!  Buďte zdraví! Petra Schneiderová 

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

ČESKÝ JAZYK OPAKOVÁNÍ 

Opakování učiva druhého ročníku.  

Adresa, dopis 

Děti, ve druhé třídě už byste 

všichni měli znát svou adresu. Ke 

správnému napsání adresy je třeba 

znát jméno a příjmení adresáta, 

tedy toho, komu chcete napsat 

dopis nebo pohlednici. Dále 

potřebujete znát název ulice a číslo 

domu, město a směrovací číslo.  

   V učebnici si pročti strany 102, 105 

   Vypracuj do pracovního sešitu: 

   Strana 35/4 adresa 

   Vzadu v pracovním sešitě: 

   Příloha číslo 3 

   Vystřihni, namaluj pohlednice 

   Souhrnné opakování: 

   Pracovní sešit 41/ 2, 4a, 5  

   (soutěž ne) 

  MATEMATIKA Násobení a dělení třemi 

Procvičování učiva 

Opakování – G - tělesa 

Strana 53/7,8,9 

Strana 54 

Geometrie – strana 84 

Opakování geom. tvarů a těles 

Video - tělesa 

Zde můžete procvičovat: 

Procvičování násobení 2 

Procvičování násobení 3 

Procvičování dělení 2 

Procvičování dělení 3 

    

https://edu.ceskatelevize.cz/telesa-hranata-a-kulata-5ebcb4c091cd09318d22f081
matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-2
matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3
matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-2
matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Péče o zuby 

Odpovězte si ústně na otázky: 

 Kolikrát denně si myjete 

zuby? 

 Jakou používáte zubní 

pastu? 

 Víte, že se má starý zubní 

kartáček měnit za nový? 

 Víte, k čemu slouží ústní 

voda a zubní nit? 

    Strana 61  

    Udělejte si test a odpovězte   

    správně na otázky. 

    Doplňte výsledek do tajenky. 

    Doplňovačka – křížovka. 

    Video – péče o zuby.  

    Podívej se na video s Hurvínkem. 

 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Čtěte pravidelně vlastní knihu. Každý 
den kousek kapitoly. Nejlépe nahlas a 

snažte se o plynulé čtení. 

 Pohádka pro radost: 

 Jak začarovali zub 

 

 

Mgr. Petra Schneiderová 

https://edu.ceskatelevize.cz/za-lekarem-zubni-kaz-5e441f0bd76ace2c451de0f2
https://edu.ceskatelevize.cz/pohadka-jak-zacarovali-zub-5e4425582773dc4ee413a204

