
ÚKOLY 2. ROČNÍK (16. 3. – 20. 3. 2020) 

• PONDĚLÍ 16. 3. 2020 
 
 
ČJ  

• PS - str. 52/5, 53/1 + nahoře ve žlutém rámečku zakroužkovat všechny samohlásky 
učeb. str. 65/4 - do ČJ Š 
 
M  

• prac. list - 1. sloupec na druhé straně 

• do sešitu geometrie (velký, modrý sešit):  
1. úkol - vyznačit 4 body (A, B, C, D),  

     PODLE PRAVÍTKA: 
2. úkol - narýsovat 2 úsečky (EF, XY),  
3. úkol - narýsovat přímku "p" a vyznačit na ní bod U 

• PS - str. 32/1, 7 
 
PRV  

• PS dodělat str. 65 + splnit jeden z úkolů do VV (ve fialovém rámečku na str. 65) 
 
ČT/PS 

• čtení - vlastní kniha,  

• psaní - písanka str. 4 
 

• ÚTERÝ 17. 3. 2020 
 
ČJ 

• power pointová prezentace na opakování měkkých a tvrdých souhlásek (Jarní 
rozcvička).  

• pracovní list - pokud jej můžete vytisknout - vytiskněte, pokud ne, tak si udělejte 
alespoň slovně s vizuální oporou na PC. Ať si děti vždy odůvodní, proč je tam i/í/y/ý. 

• PS na str. 53/2 - vybarvování. 
 
M 

• V oranžovém sešitu Moje počítání až do str. 7 jakákoliv 2 cvičení - děti si vždy rády 
vybíraly, co chtějí za DÚ. 

• Z prac. listu další sloupeček 

• V příloze - slovní úlohy, které nejsou povinné, je to spíše práce pro děti, které se nudí, 
nebo by si chtěly více popřemýšlet. Mohou znázorňovat, psát příklad a odpověď buď 
přímo do pracovního listu, nebo do sešitu M D.  

 
ČT/PS 

• zde posílám odkaz na osmisměrku 
http://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/28125 
děti si ji normálně vyplní na internetu. Je jich na této stránce spousta, tak klidně mohou dělat 
ještě další.  
 

http://osmismerky.relaxweb.cz/osmismerka/28125


 

• STŘEDA 18. 3. 2020 
 
ČJ  

• U tohoto prosím, o Vaši spolupráci - v učebnici na str. 66/7 a) - diktát pro děti - ať píší 
do ČJ D (Přečtěte celou větu poté po slovech a zdůrazňujte krátké a dlouhé 
samohlásky. Poté ať si to děti po sobě samy překontrolují.) 

• dále slovně - učebnice str. 67/4 (+odůvodnit proč měkké/tvrdé i/y) 
• PS - str. 53/3,4 

 
ČT/PS 

• zde je odkaz  

https://www.gramar.in/cs/test.php 
Je to úkol na čtení s porozuměním a také vyhledávání informaci v textu. Většinu by děti měly 
zvládnout samy, ale i přesto prosím o případnou pomoc.  
 
 
M 

• PS - 31/4,5 
• PS - 32/2 

• A zde opět posílám odkaz - děti si mohou plnit co chtějí, ale aby alespoň 2 příklady 
zkusili - mohou např. počítání +/-, pyramidy, rozklad čísel nebo krokování. 

https://www.matika.in/cs/#2 
 
AJ 

• Od paní učitelky Drahomíry Soldánové 
• Vážení rodiče, 

 

posílám odkaz na písničku o předložkách- on, in , under, by /na, v, pod, vedle / . Where is the 

spider?= Kde je pavouk?  https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U    

Bylo by dobré, aby si ji děti několikrát pustily a pokoušely se ji naučit částečně zpívat. Písničku 

v hodinách Aj doprovázíme i posunky, tak si děti skvěle pamatují i předložky. 

Ještě si mohou pustit písničku o dnech v týdnu:  
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ 
Písničku znají už z první třídy. 
 
V učebnici Aj zatím není potřeba dál pokračovat, naposledy jsme se učili bed- bedroom/ 

postel- ložnice/, bath- bathroom/ vana- koupelna/, kitchen / kuchyň/. 

Prosím, aby si děti procházely učebnici a připomínaly si tak již probrané učivo, v PS si mohou 

dodělat všechna cvičení v již probraných lekcích, to je až po s. 37. 

https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.matika.in/cs/#2
https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ


 

Jakékoliv dotazy zodpovím na emailu  soldanova.drahomira@zspaseka.cz 
 

Přeji všem hodně zdraví a štěstí a těším se na viděnou.   Drahomíra Soldánová 

 
 

• ČTVRTEK 19. 3. 2020  
 
ČJ  

• Novým učivem jsou tvary slov. Naleznete v učebnici na str. 69.  
 
Úkoly:  

• učeb. str. 69/1 přečíst, 69/2 - slovně, 69/3 - vypsat slova do ČJ Š (jen slova ve 
správném tvaru - tzn. v sešitu bude: střechu, na stole, skořápku,...) 

• NOVÝ PS - str. 4/1,2 

 
M  

• Práce z NOVÉHO PS - matematika 6 (ale je to učivo, které by děti měly zvládnout ve 
většině samy) 
 
 

• str. 1/1 - první 2 fialové sloupečky 
• str. 1/2 
• str. 1/3 - první dva růžové sloupečky  
• str.1/5 - jen zelené (5 příkladů) - dbejte prosím na správný zápis číslic pod sebou 

(jednotky pod jednotky, desítky pod desítky) 

PRV 

• až do pondělí PRV nebude, proto si s dětmi strany rozložte třeba na dva dny 

• PS - str. 46-47 - téma "jaro" 

 
ČT/PS 

• písanka opět až do pondělí nebude 

• písanka str. 5 
• čtení 

https://www.gramar.in/cs/test.php 
opět přečíst text a vyplnit na internetu - děti mají rovnou zpětnou vazbu a chyby si 
opraví 

mailto:soldanova.drahomira@zspaseka.cz
https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.gramar.in/cs/test.php


 

• PÁTEK 20. 3. 2020 
 
ČJ 

• učeb. str.  69/4 - do ČJ Š 
• PS - str. 4/3 

 
 
M 
Nový PS 6  

• str. 1/1 - růžové sloupečky 
• str. 1/3 - modré sloupečky 
• str. 1/4 
• str. 1/6 

 
 
 
 
 


