
Pro děti a rodiče ze II. A -   tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová 
Pro Katušku, Melanku, Sami, Terezku, Marušku,  Jarečka, Mirečka, Marečka, Jožku, Sebíka a Martinka. 

Dobrý den, 

zdravím všechny rodiče, ahoj děti, 
 

píšu Vám v době nelehké pro nás všechny. Neustále na Vás myslím.  

Protože jsme nevěděli, jak dlouho bude škola zavřená, děti dostaly pouze procvičovací 

úkoly.  

 

Každý den 20 minut číst, opsat do sešitu nebo na papír 3 věty a vypočítat 15 příkladů.  

 

Jelikož škola bude uzavřená delší dobu, posílám úkoly z českého jazyka, matematiky a 

prvouky. 
 

Tyto úkoly by měly děti zvládnout od 25. března do pátku 8. dubna, to je do Velikonoc. 

Pak pošlu úkoly další. 
 

Český jazyk: 

Strana 74 – 77 

Děti mají doplňovat párové souhlásky do cvičení v učebnici. Protože jsme toto učivo již 

probírali, dětí ví, jak mají pracovat. Vždy si musí přečíst zadání cvičení. 

Většinu cvičení si děti procvičí ústně. 

Do sešitu pak napíší tato cvičení: 

Str. 74/cv.2   - 2 řádky 

Str. 75/ cv. 3  - jeden sloupeček 

Str. 76/ cv. 4 - dva sloupečky – je to 10 slov 

Str. 77/cv. 5  - celé. 

 

Čtení – každý den číst 20 minut z čítanky.    

Jsou to krátké články a básničky o jaru.    Od strany 100 do strany 106. 

Matematika: 

Tady budou děti pracovat do pracovních sešitů.  

Strana 8 až stránka 10. 

Pokud děti nemají hotovy předcházející stránky, mohou si je také dodělat. 

U každého cvičení je napsáno, co mají děti dělat. Musí si řádně přečíst zadání. 

Oni to ale zvládnou, protože jsou na tuto práci zvyklí. 

 

Prvouka – Já a můj svět 

Opakovat měsíce, roční období a učivo o kalendáři. 

Znát části dne a procvičovat poznávání hodin. 

Učebnice str. 40 až 45. 

Snažím se najít přiměřenou zátěž, která bude zvládnutelná pro většinu rodin.  

Prosím, dohlédněte, ať žáci procvičují každý den trošku, ať nedělají vše 

najednou. 

Děkuji za spolupráci.  Třídní učitelka: Mgr. Jana Gvuzdová 
 



 

 

 


