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PŘEDMĚT + 
CÍLE 

Co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíšu 
UČIVO 

HOTOVO 

(můžeš si udělat ✓) 

Český jazyk 
 
- Zvolím si 
jednu nebo 
dvě věci, které 
mi nejdou. 
Zlepším se 
v nich (udělám 
cvičení bez 
chyby). 

Pracovní sešit str. 33-34. 
 
Vyplň pracovní listy (List 1 a 2). Pokud nemáš možnost si je vytisknout, vyber si alespoň dvě cvičení a opiš je 
do „malého“ linkovaného sešitu do ČJ. 
 
Přihlas do naší třídy na www.gramar.in (kód třídy zní: Druháci2020). Opakuj a procvičuj si zde učivo 2. ročníku 
– dej si výzvu - cvičení si vol podle toho, co ti moc nejde, a pokus se udělat pět kol bez chyby. 
Můžeš procvičovat i na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida nebo 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=0. 
 
Čtení z knížky každý pracovní den alespoň 15 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). 

Vypracuji v PS. 
---------------------------- 
Vypracuji v prac. 
listech nebo přepíšu. 
---------------------------- 
 
Trénuji na internetu. 
 
 
---------------------------- 
Čtu si 4x15 minut. 

Matematika 
 
- Počítám 
správně 
příklady 
na násobení 6 
a 7. 

Vyplň pracovní listy do matematiky (List 3, 4 a 5). Pokud nemáš možnost si je vytisknout, vyber si alespoň tři 
cvičení a opiš je (na papír či nějakého nového sešitu – čtverečkovaný sešit do matematiky nehledej, ten máš 
ve škole). 
 

Přihlas se pod stejným jménem jako v češtině (viz výše), ale na www.matika.in – do naší třídy (kód 
Druháci2020). Opakuj a procvičuj si zde učivo 2. ročníku – cvičení si vol podle toho, co tě baví, nebo ještě 
lépe podle toho, co ti moc nejde, a pokus se v tom tímto zlepšit. 
 
Zaměř se i nadále na násobilku 6 a 7: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6 a 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7. 

Vypracuji v pracovním 
listu nebo přepíšu. 
 
---------------------------- 
Přihlásím se pod 
svým jménem a 
kódem třídy. 
Trénuji na internetu. 

http://www.gramar.in/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=0
http://www.matika.in/
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7


Náš svět 
 
- Řeknu něco 
o štírkovi. 

Ve škole si budeme dělat čtenářskou dílnu z Knížky Ferdy Mravence. Udělej si ji ve zjednodušené verzi doma 
také: 

1. Pokud máš knížku doma, přečti si kapitolu „O malých dětech, které si stavěly pod vodou domky“. 
Jestliže knížku nemáš, zde pod týdenním plánem tuto kapitolu najdeš také. 

2. Zkus na internetu nebo v knížkách, které máš doma, najít něco o chrostících. 
3. Do sešitu TV vysílání napiš psacím písmem alespoň v pěti větách, co ses dozvěděl/a, a připoj obrázek.  

 
Čtu s porozuměním. 
 
Napíšu a nakreslím 
do sešitu TV vysílání. 

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

Informace pro 
rodiče 

          Milí rodiče, 
     první školní týden je za námi, i když některá opatření jsou nepříjemná, nějak to dáváme. Dětem bylo řečeno, že pokud by chtěly 
odevzdat své práce, které dělaly po dobu domácí výuky, můžou (ale není to povinnost, aby z toho některé nebyly frustrované). Také 
děti docházející nyní do školy nebudou mít úkoly (tedy žádná TV vysílání apod.), pokud by však alespoň pokračovaly v krátkém čtení 
každý den, bylo by to pro ně určitě velmi vhodné. Stále můžou psát vizitky knih do čtenářské třídní hry – uzavřeme ji ale až v září 
s celou třídou. 
     Pokud se stane, že půjde Vaše dítě k lékaři apod., omlouvejte prosím zprávou v Edookitu. V případě nepřítomnosti a opětovného 
nástupu do školy v období 25.5.-30.6. je pak potřeba potvrzení lékaře o  tom, že dítě není infekční! 
     Velice děkuji také těm, kteří mi posíláte domácí práce dětí. Prosím o strpení s hodnocením, je to nyní pro mě časově náročnější. 
                             Děkuji za spolupráci a přeji krásné dny! 
                                                                                 Hana Trtílková 

Pracovní listy na dalších stranách týdenního plánu - viz níže…

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs


List 1 

Jméno:_______________________ 



List 2 

Jméno:_______________________ 



List 3 

Jméno:_______________________ 



List 4 

Jméno:_______________________ 



List 5 

Jméno:_______________________ 



 



 


