
1 
 

2. třída 

Milé děti,  

dnes Vás zdraví Vojtíšek a jeho mazlíčci – pes Bibi, kocour Mourek, morče Máňa a kobylka Ráchel, kterou 

mají na pastvinách na Mořince. Vojta čte ve volném čase knihu od J. Verna a poslal mi zápis z prvního 

příběhu. Moc děkuji a chválím!  

25. 5. – 29. 5. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 92, 93 (Slovesa) – přečíst a zapamatovat žlutý rámeček; úkoly ústně, popřípadě dejte dětem 

některá cvičení napsat. 

Pracovní sešit str. 24, 25 

Možno procvičovat na www.gramar.in 2. ročník, Najdi slovesa. 

Písanka str. 36, 37 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas).  

 

Prvouka 

Učebnice str. 57 – přečíst. 

Pracovní sešit str. 68, 69 

Možno zhlédnout: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060012 

Matematika 

Opakovat násobilku 2, 3, 4 a 5 zpaměti. Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji 

říci výsledek.   

 
Učebnice str. 21 – nahoře přečíst modrou poučku, cv. 3 ústně 

 

Pracovní sešit str. 18 – 20. 

 

Možno procvičovat na www.matika.in,  

www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, Násobení a 

dělení 2, Násobení a dělení 3, Násobení a dělení 4 (zatím pouze násobení), Násobení a dělení 5 (zatím pouze 

násobení). 

http://matematika.hrou.cz/ 2. třída Procvičování násobilky 2, 3, 4, 5. 

 

Milé děti, jistě trávíte mnoho času u počítače. Ale to není správně, běžte raději do přírody! Zhlédněte: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010013-lapeni-v-siti 
 
 
                                                                                            Přeji krásné dny D. Karlová 
 

 

  

http://www.gramar.in/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060012
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010013-lapeni-v-siti
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Úkoly na týden - 18. 5. – 22. 5. 2020 

Český jazyk 

Stále opakujte, aby žáci uměli vyjmenovat všech 10 slovních druhů ve správném pořadí. 

Učebnice str. 91, 92 (Podstatná jména) – přečíst a zapamatovat žlutý rámeček; úkoly ústně, popřípadě 

dejte dětem některá cvičení napsat. 

Možno procvičovat na www.gramar.in 2. ročník, Najdi podstatná jména a na www.skolakov.eu Český jazyk 2. 

ročník, Slovní druhy, Podstatná jména. 

Pracovní sešit str. 22, 23 

Písanka str. 34, 35 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno udělat zápis o přečtené knize.  

 

Prvouka 

Učebnice str. 56 – přečíst. 

Pracovní sešit str. 66, 67. 

Možno zhlédnout: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060011 

Matematika 

Opakovat násobilku 2, 3 a 4 zpaměti. Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci 

výsledek.   

Naučit násobilku 5 - učebnice str. 18 (říkat příklady za sebou, umět vyjmenovat násobky). 

 

Učebnice str. 17 – přečíst žlutý rámeček, vysvětlit si a zapamatovat; cv. 2 ústně. 
 

Pracovní sešit str. 15 – 17. 

 

Možno procvičovat na www.matika.in,  

www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, Násobení a 

dělení 2, Násobení a dělení 3, Násobení a dělení 4, Násobení a dělení 5 (zatím pouze násobení),  

http://matematika.hrou.cz/ 2. třída Procvičování násobilky 2, 3, 4, 5. 

 

 

V tomto ročním období nás často trápí alergie. Co to je? Zhlédněte: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/218553112010008-alergie 
 
 

                                                                                                    Moc Vás zdravím Dáša Karlová 

 

  

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060011
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/218553112010008-alergie
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Úkoly na týden od 11. 5. – 15. 5. 2020 

Český jazyk 
 

Učebnice str. 90 – naučit zpaměti slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena… 

Úvod do slovních druhů zhlédněte zde: 

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=1032 

Pracovní sešit str. 20, 21 

 
Písanka str. 32, 33.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize. 
 
Prvouka 

 
Možno zhlédnout: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060010 
 

Seznamte se s vlaštovkou: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040007-vlastovci-lasky 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040008-vlastovky-stavitelky 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040009-vlastovci-jidelna-na-drate 

 
Matematika 
Opakovat násobilku 2, 3 a 4 zpaměti.  
Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci výsledek.   
 
Pracovní sešit str. 13, 14. 
 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3, Násobení a dělení 4 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/ 2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3, 
Procvičování násobilky 4. 
 
Vyjděte si na výlet do přírody. Jak se tam chovat? Možno zhlédnout zde:  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/214543112010017 

 
 
                                                                                Přeji mnoho slunečných dnů Dáša Karlová                                                                   

 

  

https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=1032
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060010
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040007-vlastovci-lasky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040008-vlastovky-stavitelky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12433145099-ptaci-rodinky/218553112040009-vlastovci-jidelna-na-drate
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/214543112010017
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Úkoly na týden od 4. 5. – 7. 5. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 100 - 101 – úkoly ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat. 
Možno procvičovat na www.gramar.in 2. ročník, Malé nebo velké písmeno. 
 
Pracovní sešit – str. 36, 45. 
 
Písanka str. 30, 39.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize. 
 
Prvouka 

Učebnice str. 51 – přečíst. 
 
Pracovní sešit str. 63.  
 
Možno zhlédnout: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060009 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12293783632-tatove-a-mamy-ptaciho-sveta Čáp bílý 

 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 a 3 zpaměti. Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co 
nejrychleji říci výsledek.   
Naučit násobilku 4 – učebnice str. 15 (říkat příklady za sebou, umět vyjmenovat násobky). 
 

Pracovní sešit str. 12. 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3, Násobení a dělení 4 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/ 2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3, 
Procvičování násobilky 4. 
 
8. květen – Den vítězství – možno s dětmi na toto téma pohovořit 
V Česku si lidé připomínají osvobození od nacistické nadvlády. Původně byl tento den slaven 9. 
května, ale později v roce 1989 bylo datum změněno na 8. května. 
Možno zhlédnout: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230102-
osvobozeni 
 
10. květen – Den matek  
Milé děti, nezapomeňte na své maminky, vyrobte jim přáníčko, namalujte obrázek nebo jim dejte 

prostě jen pusu. Hlavně se mějte rádi 😊                                                                   

                                                                                Přeji mnoho slunečných dnů Dáša Karlová                                                                   

  

 

Úkoly na týden od 27. 4. - 30. 4. 2020 

Český jazyk 

http://www.gramar.in/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060009
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12293783632-tatove-a-mamy-ptaciho-sveta
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230102-osvobozeni
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230102-osvobozeni


5 
 

Učebnice str. 99 – úkoly ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat, přečíst a 
zapamatovat poučku ve žlutém rámečku. 
Možno procvičovat na www.gramar.in 2. ročník, Malé nebo velké písmeno. 
 
Pracovní sešit – str. 33, 34. 
 
Písanka str. 29, 31.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize. 
 
Prvouka 

Učebnice str. 54, 55 – přečíst. 
 
Pracovní sešit str. 62.  
 
Možno zhlédnout: 
Drůbež https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060008 

 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 a 3 zpaměti (říkat příklady za sebou, umět vyjmenovat násobky). 
Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci výsledek.   
 

Učebnice str. 14 – Násobení čísla 0 a čísla 1, projít ústně. 
Učebnice str. 20 – Litr – cv. 3, 4 vypracovat do sešitu.  
 
Pracovní sešit str. 11 , str. 17, cv. 2, 3. 
 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3. 
 
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. 
května (tento pátek). V tento den slavíme také:  

 První máj (svátek zamilovaných) 

 pálení čarodějnic - zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje. 

V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky.  Na 
První máj se líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Za vhodný strom bývá nejčastěji 
považována třešeň, višeň, jabloň či bříza. A proto mějme se rádi    a neubližujme si.    

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010009-tohle-je-sikana 

 
                                                                                Přeji mnoho slunečných dnů Dáša Karlová    

Úkoly na týden od 20. 4. - 24. 4. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 88, 89 – úkoly ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou do 
domácích sešitů). 

http://www.gramar.in/
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060008
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1890
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_m%C3%A1j_(sv%C3%A1tek_zamilovan%C3%BDch)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnic
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010009-tohle-je-sikana
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Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Písmeno ě. 
 
Pracovní sešit – str. 19, opakování str. 42. 
 
Písanka str. 28.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize (podrobnější informace máte v e-mailech). 
 
Prvouka 
Učebnice str. 52, 53 – přečíst. 
 
Pracovní sešit str. 60, 61.  
 
Možno zhlédnout: 
Kůň, Prase, Ovce, Skot, Koza https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060007 

 

Dobrovolný úkol – pošli mi fotografii nebo nakreslený obrázek hospodářského zvířete, které máte 
doma nebo vašeho domácího mazlíčka. 
 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 a 3 zpaměti (říkat příklady za sebou, umět vyjmenovat násobky). 
Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci výsledek.   
 

Učebnice str. 12, 13 – projít ústně, str. 13, cv. 5 – písemně do sešitu (který jste si již 
určitě pořídili), nejprve vypočítáme závorku, nad ní napíšeme výsledek a potom dopočítáme. 
 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3, Pexeso na 
odčítání do 50, Pexeso na sčítání do 50. 
 
Milé děti, i když tomu asi nebudete věřit, i doma na Vás čeká nebezpečí. Jak se mu vyhnout se 
můžete dozvědět zde: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010008-nebezpecne-

predmety-doma 
                                                                  Moc Vás zdravím a opatrujte se Dáša Karlová          

  

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060007
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010008-nebezpecne-predmety-doma
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010008-nebezpecne-predmety-doma
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Úkoly na týden od 14. 4. - 17. 4. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 86 – úkoly ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou do 
domácích sešitů). 
 
PS – str. 17, 18. 
Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Písmeno ě. 
 
Písanka str. 27.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize (podrobnější informace máte v e-mailech). 
 
Prvouka 
Pracovní sešit str. 65.  
Písnička Když jsem já sloužil https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww 
  
Možno zhlédnout: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060006 
 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 a 3 zpaměti (říkat příklady za sebou, umět vyjmenovat násobky). 
Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci výsledek.   
Možno si vyrobit pomůcku, díky které mohou žáci procvičovat sami  
https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE . 
 

Pracovní sešit str. 9, 10. 
 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3, Pexeso na 
odčítání do 50, Pexeso na sčítání do 50. 
 
Milé děti, může se Vám stát, že Vás rodiče nechají doma samotné. Jak se správně v této situaci 
chovat, máte zde: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010004-sam-doma 
                                                                                                 Moc Vás zdravím Dáša Karlová              

  

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060006
https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11804345794-agent-v-kapse/217543112010004-sam-doma
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Úkoly na týden od 6. 4. - 8. 4. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 85 – přečíst a zapamatovat poučky ve žlutých rámečcích, úkoly ústně, 
popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou do domácích sešitů). 
 
PS – str. 16 
Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Písmeno ě. 
 
Písanka str. 22, 23.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize (podrobnější informace máte v e-mailech). 
 
Prvouka 
Pracovní sešit str. 64 – při malování obrázků se nechte inspirovat změnami v přírodě nebo 
svátky (např. březen – první jarní den, duben – Velikonoce, květen – Den matek). 
Povídejte si s rodiči o Velikonocích. 
  
Možno zhlédnout:  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060005 

https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani Velikonoce 
 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 zpaměti (říkat příklady za sebou 1 . 2 = 2, 2 . 2 = 4 … + umět 
vyjmenovat násobky 2). Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci 
výsledek.   
Naučit násobilku 3. Učebnice str. 12 (říkat příklady za sebou 1 . 3 = 3, 2 . 3 = 6 … + umět 
vyjmenovat násobky 3). 
Možno si vyrobit pomůcku, díky které mohou žáci procvičovat sami (přidat násobilku 3) 
https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE . 
 

Učebnice str. 38 – cv. 2, 4 vypracovat do sešitů 
 
Možno procvičovat na www.matika.in,  
www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10, 
Násobení a dělení 2, Násobení a dělení 3 (zatím pouze násobení),  
http://matematika.hrou.cz/2. třída Procvičování násobilky 2, Procvičování násobilky 3, Pexeso na 
odčítání do 50, Pexeso na sčítání do 50. 
 
 
O Velikonocích se jistě sejdete s rodinou u společného stolu. Co kdybyste, milé děti, pomohly 
mamince s přípravou na stolování. 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/213543112010006                                                                     

                                                                         Přeji pěkné prožití Velikonoc Dáša Karlová                                                                   

  

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060005
https://decko.ceskatelevize.cz/biblicka-patrani
https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10600455554-mistr-e/213543112010006
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Úkoly na týden od 30. 3. - 3. 4. 2020 

Český jazyk 

Učebnice str. 82, 83 – přečíst a zapamatovat poučku ve žlutém rámečku, úkoly ústně, 
popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou do domácích sešitů). 
 
PS – str. 14, 15 
Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Písmeno ě. 
 
Písanka str. 26.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). Možno založit čtenářský deník nebo 
vyplnit Záznam o přečtené knize (podrobnější informace máte v e-mailech). 
 
Prvouka 
Učebnice str. 48 - 50 – prohlédnout Jaro u vody, Jarní les – poznávat rostliny  
a živočichy. 
Možno zhlédnout:  
Konvalinka https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10924841551-zivy-svet-kviti/214543116100009 

Novinky z přírody https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-

prirody/215543112060004 

 

V sobotu 28. 3. si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. 
https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec 
 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 zpaměti (říkat příklady za sebou 1 . 2 = 2, 2 . 2 = 4 … + umět 
vyjmenovat násobky 2). Říkejte dětem příklady na přeskáčku. Ony musí, co nejrychleji říci 
výsledek.   
Možno si vyrobit pomůcku, díky které mohou žáci procvičovat sami (zatím jen na násobilku 2, 
postupně přidávat) https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE . 
 
Opakovat sčítání, odčítání do 100 
PS str. 36, cv. 1, 2 
 
Možno procvičovat na www.matika.in, www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání     a odčítání 
do 100 s přechodem přes základ 10, Násobení a dělení 2 (zatím pouze násobení), 
http://matematika.hrou.cz/2. třída Procvičování násobilky 2, Pexeso na odčítání do 50, Pexeso na 
sčítání do 50. 
Procvičujte hodiny. Možno na http://matematika.hrou.cz/ 2. třída, Pexeso hodiny 1 – 24, celé, půl a 
čtvrt. 
 
A na závěr opět něco k zamyšlení „Jak zatočit s leností?“, která nás (děti i dospělé) zcela určitě čas 
od času přepadne. 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/215543112010004-lenost-neni-nemoc-muzeme-ji-
premoct 
                                                                       

                                                                                                          S pozdravem Dáša Karlová                                                                   

 

 

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10924841551-zivy-svet-kviti/214543116100009
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060004
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11032587292-novinky-z-prirody/215543112060004
https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec
https://www.youtube.com/watch?v=nUY86S4xBuE
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/215543112010004-lenost-neni-nemoc-muzeme-ji-premoct
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/215543112010004-lenost-neni-nemoc-muzeme-ji-premoct
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Vážení rodiče, milí žáci,  

pevně věřím, že úkoly z minulého týdne jste hravě zvládli, a proto zasílám úkoly  
na týden od 23. 3. - 27. 3. 2020. 

Český jazyk 
Učebnice str. 81 – přečíst, úkoly ústně. 
Možno zhlédnout další bajky na https://decko.ceskatelevize.cz/bajkovnik. 

 
PS – str. 12, 13 
Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Párové souhlásky. 
 
Písanka str. 25.  
 

Pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas). 
 
Prvouka 
Učebnice str. 47 – přečíst. 
Zhlédnout video Včela  
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V . 

 
Matematika 
Opakovat násobilku 2 zpaměti (říkat příklady za sebou 1 . 2 = 2, 2 . 2 = 4 … + umět 
vyjmenovat násobky 2). 
 
Učebnice str. 7 - 11 – projít ústně. Slovní úlohy str. 10, cv. 1 a str. 11, cv. 2, 4 – písemně do sešitu 
(zápis, výpočet, odpověď). Nevím, jestli žáci mají doma matematiku školní. Pokud ne, založte 
prosím nový sešit. 
 
PS str. 7, 8. 
 
Možno procvičovat na www.matika.in, www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 
100 s přechodem přes základ 10, Násobení a dělení 2 (zatím pouze násobení), 
http://matematika.hrou.cz/ 2. třída Procvičování násobilky 2, Pexeso na odčítání do 50, Pexeso na 
sčítání do 50. 
Procvičujte hodiny. Možno na http://matematika.hrou.cz/2. třída, Pexeso hodiny 1 – 24, celé, půl a 
čtvrt. 
 
Vkládám další tipy na procvičování - tentokrát od paní Beaufortové https://www.umimecesky.cz/ 
https://www.umimematiku.cz/ . 
 
Jsem ráda, že s dětmi pracujete a tím jim usnadníte nástup do školy. Bude to náročné, ale 
společnými silami to zvládneme. Pokud se dětem nechtějí plnit jejich povinnosti, pusťte jim tento 

pořad 😊 
 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/214543112060017-s-usmevem-a-beze-zlosti-

plnime-sve-povinnosti   

                                                                                                                          S pozdravem Dáša Karlová                 

  

https://decko.ceskatelevize.cz/bajkovnik
http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2514310#V
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/
http://matematika.hrou.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/214543112060017-s-usmevem-a-beze-zlosti-plnime-sve-povinnosti
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10895220342-vel-mistr-e/214543112060017-s-usmevem-a-beze-zlosti-plnime-sve-povinnosti
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Vážení rodiče, 
zasílám úkoly na týden od 16. 3. - 20. 3. 2020 

Český jazyk 
učebnice str. 79, 80 – projít ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou do 
domácích sešitů) 
PS – str. 10, 11 
Možno procvičovat na www.gramar.in, www.skolakov.eu Český jazyk 2. třída, Párové souhlásky. 
písanka str. 24 (Velikonoce přeskočíme) 

pravidelné čtení knihy dle výběru žáka (nejlépe nahlas) 
 
Prvouka 
Opakovat jarní rostliny. Možno procvičovat na www.skolakov.eu Prvouka 2. třída, Jarní rostliny. 
Jděte s dětmi na vycházku do přírody a pozorujte, které květiny právě kvetou. 
 
Matematika 
Procvičujte hodiny. Možno na www.matematika.hrou.cz 2. třída, Pexeso hodiny 1 – 24, celé, půl a 
čtvrt. 
Učebnice str. 9 – naučit násobilku 2 zpaměti (říkat příklady za sebou 1 . 2 = 2,          2 . 2 = 4 … 
+ umět vyjmenovat násobky 2). 
PS str. 4 – 6 
Možno procvičovat na www.matika.in, www.skolakov.eu Matematika 2. třída, Sčítání a odčítání do 
100 s přechodem přes základ 10, Násobení a dělení 2 (zatím pouze násobení), 
www.matematika.hrou.cz 2. třída Procvičování násobilky 2, Pexeso na odčítání do 50, Pexeso na 
sčítání do 50, www.matyskova-matematika.cz 2. ročník, 6. díl, str. 1 – 4. 
 
Užitečný odkaz: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-
skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje?fbclid=IwAR2vkDQ-4Y1-
58u3HLhbFDr48WFEQVsjHAA1nKtIVsNlP0a48dwisHq45Cw  
 

Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na e-mailu a telefonu.  

                                                                                                               S pozdravem Dáša Karlová 

  

http://www.gramar.in/
http://www.skolakov.eu/
http://www.skolakov.eu/
http://www.matematika.hrou.cz/
http://www.matika.in/
http://www.skolakov.eu/
http://www.matematika.hrou.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje?fbclid=IwAR2vkDQ-4Y1-58u3HLhbFDr48WFEQVsjHAA1nKtIVsNlP0a48dwisHq45Cw
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje?fbclid=IwAR2vkDQ-4Y1-58u3HLhbFDr48WFEQVsjHAA1nKtIVsNlP0a48dwisHq45Cw
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje?fbclid=IwAR2vkDQ-4Y1-58u3HLhbFDr48WFEQVsjHAA1nKtIVsNlP0a48dwisHq45Cw
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Vážení rodiče, 
zasílám úkoly na tento týden (do pátku 13. března). 

Český jazyk 
učebnice str. 77, 78 – projít ústně, popřípadě dejte dětem některá cvičení napsat (mohou   
                                        do domácích sešitů) 
PS – str. 9 
písanka do str. 21 
dodělat pracovní list (kdo ještě nedodělal) 
pravidelné čtení knihy dle výběru žáka 
 
Prvouka 
učebnice str. 47 - přečíst  
PS str. 58 
 
Matematika 
procvičujte hodiny 
 
Úkoly na příští týden pošlu v pondělí. 
 
Doporučuji využívat online výukové programy: www.gramar.in, www.matika.in. 
  

Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na e-mailu a telefonu.  

                                                                                           Dětem zasílám pozdrav D. Karlová 

 

 

http://www.gramar.in/
http://www.matika.in/

