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PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče. 

Prázdniny se nám rychle blíží. Přestože jsme se neučili ve škole, jak by to bylo běžné, 

určitě jste i doma udělali kus práce.  

I nadále pokračujeme - v českém jazyce si připomenete psaní velkých písmen. 
Mluvili jsme o tom už mockrát – jakmile je vlastní jméno, píšeme velké první 

písmeno.  

V matematice jsme se dopracovali k násobilce 5. Stále platí - naučte se rychle 

vyjmenovat násobky, ale musíte znát i příklady na násobení a dělení. Pokud by si 
někdo opravdu nevěděl rady, zavolejte mi nebo napište. Maminky mají moje číslo i 

emailovou adresu.. 

Pošlete mi, prosím, ukázku vaší práce – stránku z písanky, češtiny i matematiky. 

Pochlubte se a já vám odpovím.  

Buďte pilní a trpěliví, už brzy se setkáme u vysvědčení. 

Mějte se krásně!!  

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

ČESKÝ JAZYK Připomenout si:Velká písmena  

Do sešitu: 114/2 

 

V učebnici je to str. 81-82, 114 

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

trida/abeceda 

PSANÍ Písanka: str. 39  

ČTENÍ Oranžová čítanka: od str. 96……. 

Nahlas denně jednu stránku 

(nebo příběh, pohádku). Vyber 

si, co budeš číst. 

 

MATEMATIKA Násobilka 5: str. 61-64                    

Geometrie: str. 84 

Nezapomeň si opakovat  

sloupečky z Početníku!!! 

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

trida/nasobeni-a-deleni 

PRVOUKA Nemoc, úraz: str. 62 

Dobrovolná práce:  

postupně si doplňujte dopravní 

výchovu Ferda v autoškole 

 

Učebnice 

Pracovní sešit „Ferda v autoškole“ 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Přečtěte rodičům nebo prarodičům 

každý den nahlas něco pěkného. 

 Se školní prací se můžeš poradit. Také 

můžeš kontaktovat mě. 

 Pomáhej s domácími pracemi, ať mají 
z tebe doma radost a ať se něco 

zajímavého přiučíš. 

 

 

Dětem a maminkám, které mi 

posílají zprávičky, velmi děkuji !!  

Vaše fotky, zprávy, úkoly a pozdravy 

mě vždy velmi potěší. 

Přeji vám všem hodně zdraví a dobrou náladu při práci. S úsměvem jde všechno lépe. 

 

Jindra Chourová 

 

 

 

 

 

 


