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Český jazyk Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – pracovní sešit str. 21-22. Písanka str. 15-16.

Procvičování aktuálního učiva (hláska ě) na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/pismeno-e. Procvičování již probraného učiva (u/ú/
ů, párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky, písmeno ě) na https://www.gramar.in/cs/#2.

Čtení z knížky každý den alespoň 15-20 minut (potvrdit do čtenářské karty). Děti, které mají úkoly od paní učitelky Žádníkové, dělají 
místo čtení tyto a měly by si je rozložit a dělat třikrát nebo čtyřikrát po pěti minutách (taktéž potvrdit do čtenářské karty – tyto úkoly 
jsou náhradou za čtení).

TV vysílání: Hádanka v papírové tašce – Vezmi si papírovou tašku. Do tašky vlož nějakou věc, zavři ji a přines do školy. Do sešitu napiš 
hádanku, popiš věc alespoň čtyřmi větami: Jaká je velikost, tvar a barva věci? Z čeho je vyrobena? K čemu se používá? Kde ji můžeme 
najít?

Matematika Počítáme peníze. Hledáme více řešení. Řešíme záhady. – Matematika str. 21 (cv. 6 a 8, další cvičení dělají, pokud porozumí zadání), str. 
22 (cv. 1,3,4,5). 
Procvičovat násobilkové spoje 2, 3, 4 na těchto odkazech: https://skolakov.eu/matematika-2-trida, https://www.skolasnadhledem.cz/
profil/1-stupen/88-matematika/1149-2-rocnik/1169-mala-nasobilka-do-5/1170-nasobeni?scroll=0 nebo 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka.

Náš svět Lidské smysly – probírali jsme v centrech aktivit, předpokládám, že zbývající si budou chtít projít po karanténě, neboť se na ně těšili. 
Na další období bude téma jaro – případné bližší úkoly budou v následujícím týdenním plánu.

Anglický jazyk Opakování učiva na https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs.

Informace pro 
rodiče

     Milí rodiče,
     děkuji za spolupráci při nenadálých komplikacích. Učivo na další týden budu rozepisovat do týdenních plánů, které pošlu jako vždy 
Edookitem. V lepší kvalitě ke čtení (v souboru pdf) budou stále k dohledání na webu školy (https://www.zs-deblin.cz/vyuka/tydenni-
plany/). 
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     Komunikace bude probíhat přes Edookit, budu se snažit jej sledovat co nejčastěji. 
     Po skončení karantény by měly mít děti hotová zadaná cvičení z pracovních sešitů (ČJ, písanka, M), TV vysílání, potvrzené čtenářské 
karty (k vytištění níže pod týdenním plánem). V běžné výuce se snažím učivo procvičovat formou různých her a karet (aby děti celou 
hodinu jen neseděly a nepsaly). Z tohoto důvodu (protože jen pár cvičení v pracovním sešitě příliš velký posun nezajistí) bych 
poprosila, aby nyní děti alespoň trochu nahradily cvičeními na výše uvedených internetových odkazech. Je mi jasné, že dnešní děti na 
tabletu či mobilu tráví čas, když už jim to povolíte, zkuste jim prosím při té příležitosti „vnutit“ nejdříve tato online cvičení.
     Děkuji a přeji nám všem, ať se vše zas rychle vrátí do běžných kolejí!
                                                                                 Hana Trtílková
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