
                                                                           

Milí druháčci,                Učivo  4. – 7. 5. 

jak jste si užili 1. máj?  

Pomáhají vám internetové odkazy na procvičování učiva? Používáte je?  

Posíláme další úkoly: 

 

Český jazyk 

- procvičování slabiky mě na str. 94, na str. 95 máte malá ústní slohová cvičeníčka 

- ze cvičení 2 na str. 94 napište do sešitu 10 slov a skupinu mě barevně zakroužkujte 

  (nahlas odůvodňujte: slyším m-ň-e, ale napíši mě)  

Při psaní do sešitu nezapomeňte napsat datum a zadání!  

- k procvičení všech skupin bě, pě, vě, mě posíláme pracovní list  

- nezapomínejte trénovat diktáty 

- opět můžete procvičovat: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e,                                       

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&

search1=07.+P%C3%ADsmeno+%C4%9B#selid 

Matematika 

- tento týden nás čeká násobilka 9, ve které se kromě řady násobků (0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90) naučíte 

jeden jediný početní spoj: 9 . 9 = 81    LEHOUNKÉ, ŽE? A MÁME HOTOVO!! UMÍME CELOU NÁSOBILKU! PARÁDA! 

- str. 44 cv. 1, 2, 3, 4  

- str. 45 cv. 8, 9, 10  

- str. 46 cv. 1, 2, 3, 4, 5  

- k procvičení posíláme  - hru násobilka 9  

                                           - pracovní list – čtyři sloupečky násobilky 9 

- koho nebaví papírová hra, může procvičovat zde:  

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9, 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/1149-2-rocnik?scroll=0 

 

Čtení 

- čtěte na str. 131 – 133 

- pokračujte ve čtení své knihy, trénujte hlasité a plynulé čtení, vyprávějte si o přečteném 

 

Psaní 

- 2. A str. 34, 35 

- 2. B str. 33, 34 

- pište krásně, pečlivě si kontrolujte správnost napsaného 

 

Prvouka 

- přečtěte si na str. 55 o hospodářských zvířatech – husa domácí, krocan domácí, holub domácí 

- zapamatujte si - jak se nazývá samec, samice a mládě 

                             - čím se krmí 

                             - jaký užitek z jejich chovu máme 

- kdo ještě minulý týden nestihl, může si prohlédnout videa: https://www.youtube.com/watch?v=DfXL7DIHjNs 

                                                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=a7o-fuaJy6k 

                                                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=YDRlrBtTe_8 

- znovu prohlédněte si obrázek na str. 58 a 59 a pojmenujte všechna zvířata (tentokrát bez nápovědy na str. 59) 

Zazpívejte si písničky o zvířatech od pana Svěráka a Uhlíře a podívejte se, jak si děti s písničkou výtvarně pohrály. 

Zvládli byste namalovat něco podobného?   https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0 

                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw 

 

Hezký týden přejí  

Marta Kosíková a Marie Vérostová 
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