
                                                       

                                                   Druhé třídy           30. – 3. 4.   

Milí žáčci, 

posíláme vám úkoly na další týden. 

Český jazyk  

- učebnice str. 80 – 82 –  SLOVESA 

Slovesa říkají, co osoby, zvířata věci dělají nebo co se s nimi děje.  Slovesa mohou mít různé tvary 

př. volá, psal, zaštěká, budete malovat, namalujete, pleteme, čtu, … 

 

- vypracujte přiložené pracovní listy (ve škole zkontrolujeme) 

- procvičujte si diktáty (kolem 20 slov), opakujte učivo (Můžete využívat doplňovací cvičení na konci učebnice)  

Matematika 

- pracovní učebnice str. 28 cvičení 1, 3, 4, 6, str. 29 cvičení 7, 10, 11 

Pokud některé cvičení přes veškeré úsilí nezvládnete, červeně jej s rodiči zakroužkujte a připište: Nezvládl/a jsem.  

Po návratu do školy se budeme muset vším nějak prokousat. Důležité je, dobře umět sčítat, odčítat, násobit a dělit! 

- postupně vypracovávejte přiložené pracovní listy  

- procvičujte probrané učivo 

Psaní 

- 2. A - další dvě strany 

- 2. B – kluci napíší str. 22 a 24, děvčata str. 23 a 24 

 

Čtení 

- str. 111 – 114 (můžete se na Velikonoce naučit básničku z čítanky nebo písanky) 

- pokračujte ve čtení knihy do Čtenářské soutěže 

- trénujte plynulé čtení s porozuměním 

Prvouka 

- učebnice str. 51 – Ptáci 

 Pokud rodiče dovolí, mrkněte na video na YOUTUBE: DUTINOVÍ PTÁCI NA VYSOČINĚ,  

najdete zde i další pěkná videa o přírodě. 

Trénovat do školy můžete i bez rodičů např. na webových stránkách: gramar.in, matika.in, skolakov.eu, 

skolasnadhledem.cz, onlinecviceni.cz, umimematiku.cz a dalších. 

Nepřežeňte sezení u počítače, běžte se také proběhnout na zahradu. :)  

Všechno jistě hravě zvládáte. Poslouchejte rodiče a hezky pracujte. 

Marta Kosíková, Marie Vérostová 

 

 

Vážení rodiče, 

vážíme si Vaší nelehké práce, ale možná už začne být venku hezky a všechno bude veselejší. 

Procvičovat učivo se dá i v přírodě: podstatná jména: srna, sasanka, datel, …  

                                                               slovesa: pásla se, kvete, zazpívá,… 

                                                               násobilka: Na stromě jsou 4 hnízda, v každém je 5 vajíček. Celkem? 

                                                               sčítání: Na podzim nasadili lesníci 48 stromů, na jaře 26. Celkem? 

Pozorujte přírodu, povídejte si a užívejte společného času s rodinou. 

 

Hezký týden všem 

Marta Kosíková, Marie Vérostová 

Kosikova@skolatroubky.cz 

 


