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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 2. ročník   

TÝDEN 6.4. – 8.4.2020 

 

Vážení rodiče,  

v příloze zasílám úkoly pro domácí přípravu na další týden. Jak jsem psala již v minulém 

mailu, hlavně se, prosím, nestresujte, všechno nakonec zvládnem. U "našich dětí" je hlavně 

potřeba, aby nezapomněly číst, psát a počítat. To znamená, každý den si chvilku čtěte, chvilku 

počítejte a napište jednu stránku v písance :-) 

Veškeré učivo je zatím opakování, neměly by s tím děti mít problém. Nebojte, zbytek 

dohoníme, až se sejdem ve škole.  

Užijte si Velikonoce, pozdravujte děti a přeju Vám všem hlavně zdraví :-) 

Pěkný zbytek dne 

M. Sporná 

ČESKÝ JAZYK 

– učebnice str. 106 – ověř si, co umíš.  

 Vlastní jména – stránka 107 – 108 ( některá cvičení jsme již dělali – je to pouze opakování, 

děti by s tím neměly mít problém) – str. 108 cv.3 – text opiš do školního sešitu 

 

PSANÍ 

– písanka 2.díl  - stránka 6,7,8 

Pracovní sešit – máme vše  hotovo  až na stránku 24 – prosím, zkontrolujte a případně 

doplňte. Jinak tento týden nic nového  

 

MATEMATIKA 

– velký pracovní sešit- odečítání s přechodem desítky – stránka 8,9,10 ( vynechte písemné 

sčítání a odčítání pod sebe – proberu s dětmi po příchodu do školy ) 

Malý pracovní sešit –stránka 4,5,6 

 



PRVOUKA 

– stále, prosím, opakujte čas, hodiny, měsíce v roce, co je minulost, přítomnost, budoucnost, 

práce a volný čas. Učebnice str. 41 – 42. Je potřeba si vše v učebnici pročíst a popovídat si o 

tom s dětmi, stále opakovat hodiny.  V pracovním sešitě bychom také měli mít vše hotovo až 

na stránku 33 ( prosím, zkontrolujte, případně doplňte ), takže tento týden není nic nového  

Stále platí, že každý den  je potřeba si chvilku číst, prosím, nezapomínejte na to. Využívat lze 

nadále i stránku „školakov“ a vzdělávací pořady v televizi. 

 

 

 

 


