
2.A Úkoly  1.4.-15.4.2020 

ČJ – str.96  Párové souhlásky, nové učivo , str. rozdělit na 2-3 dny! 

Toto učivo jsme částečně zkoušeli a procvičovali hrou, děti si musí říct slovo v jiném tvaru tak, aby 

jasně bylo slyšet správnou souhlásku. Takže např. párové souhlásky B - P : zub(slyším p, píšu b – 

protože jsou dva zuby, Jakub(slyším p, píšu b – protože volám Jakube!). Nebo D – T: pohádka(slyším t, 

píšu d – protože změním tvar slova – hodně pohádek), Ď – Ť: loď(slyším ť, píšu ď – protože malá 

lodička), ..jeď(slyším ť, píšu ď – protože jedu)…, atd. Prosím trénovat a ještě vysvětlit, zkrátka 

hledáme takový tvar slova (více kusů, zdrobněliny, jiný pád…), až tu správnou souhlásku  jasně 

slyšíme. 

Str.96 – 1.cv., přečíst, říct obsah svými slovy, ústně plnit úkoly (kolečka), str.96/2 – napsat (b nebo p) 

Ústně – 96/3 opakuj dělení slov na slabiky, vytleskávání, 96/4 – hledej podst.jména (názvy…), 96/5 – 

hledej slovesa (co kdo dělá, co se děje…),96/6 – hledej předložky, článek znovu hezky přečti – 

předložky čteme dohromady se slovem, píšeme zvlášť! 

Str.96/7 - diktát 

Str.97/1 + otázky ústně,  str.97/2 – napsat (d nebo t), 97/3,4 – ústně, str.97/5 - diktát napsat, dítě si 

zkontroluje podle uč.a odůvodní případné chyby.   Tato str. 97 opět na 2 -3 dny! 

Str.112 /18 a 19 ústně 

Písanka  - 12,13,14  (rozdělit na dny cca půl stránky) 

Sloh – ústně str.95 

Čtení – čítanka str.90-96, denně číst, z přečtené knihy udělat velmi stručný zápis na papír, případně 

obrázek a vložit do čítanky. 

MA – Násobení  třemi  (prosím o vysvětlení, v podstatě jako u nás. 2,užívejte kartonovou přílohu 

z učebnice – vyloupněte vše modré..). Používejte názor – pastelky, kostky, lentilky… 

Učebnice str.23,24 

Procvičovat násobilku, sčítání a odčítání do 100, do sešitu MA přepsat a vypočíst tato cvičení: 10/3 

(rozdělit na 3 dny),16/8, 17/5, 20/8 . 

PRV – vycházky do přírody, opakovat učivo (měsíce, roční období, hodiny, kytky, ptáky…) 

Opět doporučuji stránky www.skolakov.eu. Děkuji všem rodičům za spolupráci, zpětnou vazbu a 

milá videa! 

http://www.skolakov.eu/

