
2.A Úkoly 8.6. – 19.6.2020 

Milí rodiče, blížíte se úspěšně k finále domácího učení, chci Vám moc poděkovat za trpělivost a před 

některými přímo smekám, jak jste to zvládli  Vy i děti! Bylo toho dost a stačilo, takže od 20.6. už máte 

„volno“, nic neposílejte, a Ti, kteří jsou nadále doma, čekejte info o termínu vracení učebnic a 

vysvědčení. Snad už Vás nic podobného nepotká  v dalších ročnících! Naštěstí  2.třída patří mezi 

jednoduché skladbou učiva, takže případné mezery děti určitě zvládnou ve třetí třídě. 

Tedy:   ČJ – naučit se abecedu str.108, nechte děti seřazovat slova podle abecedy(začáteční písmena), 

napište např. jména v rodině, různá zvířata apod., a ať je seřadí, kdo bude první, druhý,atd. 

BÁRA ,HYNEK, PETR, ADÉLA, ZUZKA……….ADÉLA, BÁRA, HYNEK, PETR, ZUZKA ( při hledání nahlíží do 

abecedy v učebnici).      

A dále prosím o jeden diktát slov nebo tří vět každý den střídavě s přepisem – vyberte cokoli 

v učebnici. 

Čtení – prosím denně hlasitě číst cca 15 min. – čítanku postupně dokončit. 

Psaní – budu vydávat 3.díl písanky v úterý a ve středu opět 9.15 – 9.25hod., nabízím i pracovní listy 

na procvičování učiva ČJ, MA a PRV – kdo má zájem. 

MA – Násobení 6 – už je pro děti náročnější , násobky 6 se hůře pamatují, takže dělení už nemusí -  

kdo nezvládne. My ve škole se budeme snažit dojít po stranu 12, uvidíme…Raději opakujte násobení 

a dělení 2,3,4,5 a sčítání a odčítání do 100. Sedmý díl matematiky budou děti odevzdávat 

s učebnicemi, opět se jim rozdá ve 3.třídě. 

PRV – od str.57 až 62 pročíst, případně nakreslit, naučit se aspoň některé živočichy v lese a u vody. 

Ve třídě je 9 dětí, snažíme se opakovat i postupovat pomalu dále(jen pro info). Pokud máte dotazy – 

volejte mi nebo pište. Přeji pokud možno pohodový červen a pevné nervy! 

 


