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Milí druháčci, máme tady další týden, kdy nemůžeme chodit společně do školy, posílám vám tedy 

několik úkolů. Doufám, že vše zvládnete v pohodě, budeme se opět vídat na online hodinách, 

v pondělí až středa od 8,00 a ve čtvrtek od 9,00 hodin. 

 

ČESKÝ JAZYK : Tento týden budeme stále procvičovat párové souhlásky, pracujte v PS str. 64. Pokud 

byste si chtěli učivo ještě lépe procvičit, doporučuji tyto odkazy: 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6040c30ac1879 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-1-uroven/3763 

Minulý týden jste dopsali písanku 1. díl, tento týden se tedy pustíme do druhého dílu. Pracujte na str. 

2 – 4. Tento týden se pustíme i do čtení v čítance – str. 90 – 93. 

 

MATEMATIKA: Procvičujte násobilku, nejlépe s pomocí tabulky za str. 74, zde je několik odkazů, kde 

můžete procvičovat: 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/262 

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/ 

V pracovním sešitě si doplň do násobilkové tabulky násobky čísla 5 – kontrola : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50. Dále pracuj v PS na str. 69/3, bylo by fajn, kdyby s tebou pracoval někdo další, abyste 

mohli výsledky porovnat. Dále pracuj na str. 70/2, 3, 71/3. 

 

PRVOUKA: Pracujte s PS na str. 38, ve škole bychom si povídali o povolání, o výplatě, půjčce, 

kapesném….podobné  úkoly si můžeš zkusit na tomto odkaze: https://www.zlatka.in/cs/ 

 

ANGLICKÝ JAZYK :  Tento týden začneme pracovat s novým dílem angličtiny. Hned na první straně si 

zapiš své jméno a nakresli svůj autoportrét. Tento týden si zopakujeme čísla. Bylo by fajn, kdyby 

s tebou pracoval někdo, kdo umí anglicky, PS. Str. 3 – ukazuj čísla a vyslovuj. Čísla si ještě procvičuj na 

tomto odkaze, video si poslechni několikrát.  

https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM 

https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg 

Mějte se hezky, s pozdravem Lucie Bernátková 
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Můžeš si i napsat, jak se čísla píší. / dobrovolné/ 
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