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PŘEHLED 

Milé děti, 

máte pochvalu za výbornou práci na „Umíme to“, kde procvičuje probranou látku. Za 
bezchybné plnění máte nasbírány štíty. V českém jazyce jste již získali 216 štítů, 

v matematice dokonce 442. Někdo se pustil i do dobrovolné angličtiny, tady máte 29 

štítů.  

Minulý týden jste v českém jazyce procvičili psaní vlastních jmen s velkým písmenem 
na začátku. Tento týden to budou velká písmena u zemí, měst, obcí, řek a hor. 

V matematice se seznamte s násobky čísla tři. Zkuste si příklady v pracovním sešitě a 
zkuste úkoly se zajíčkem, přiřazování a řadu násobků - 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30. Je 

to stejné jako to znáte u násobků čísla 2, jen počítáte po třech. 

Ať se vám práce daří, poděkujte rodičům za pomoc, pomáhejte mamince i tatínkovi. 

Buďte všichni zdraví. Myslí na vás paní učitelka Petra Schneiderová i paní asistentka 

Martina Skuhravá. 

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

ČESKÝ JAZYK Psaní velkých písmen 

Místní jména 

Projít ústně v učebnici stranu 100 

Jména měst, zemí, obcí, řek a hor 

píšeme s velkým počátečním 

písmenem.  

   Pracovní sešit: 

   strana 35/2,3 

   strana 36/2 

   Jména - video 

   Napiš do sešitu, opakování učiva: 

   109 /u/ů/ú cvičení A 

   110/i/y cvičení B 

  MATEMATIKA    Upevnění učiva, procvičování 

   Násobky tří 

   3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 

           

 

   Procvičujeme násobení 

 Procvičujeme +, - 

 strana 50 

 Zajíčci  přiřazování 

               násobky 

   Geometrie – 83 

   Rýsuj podle pravítka a pečlivě měř. 

PRVOUKA Opakování 

 (jarní květiny, zelenina, mláďata) 

Strana – 59 

Podívej se na krátké video: 

   Živočichové 

   Jarní rostliny 

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad1.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/prirazovani3.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm
https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e
https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-rostliny-5e44241a4908cf0125157f4c
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

Čtěte vlastní knihu.  Po přečtení vytvoř 
čtenářský list - zapiš zde název knihy, 

autora, ilustrátora a napiš, co se Ti na 

knize líbilo. Můžeš namalovat obrázek. 

 

 

 

Matematika 

K počítání příkladů použij například 
počítadlo, číselnou osu (máte barevnou 

ode mne), dřevěné kostičky nebo 
kostičky Lega, kolíčky, cokoli, co Vám 

pomůže najít správný výsledek. 

Dbej na odpočinek, protáhni se, zacvič 

si. Víte také, že není dobré dělat vše 
najednou. Můžeš si dělat přestávky jako 

ve škole.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Schneiderová 

Třídní učitelka 2. C 


