
2. ročník 

                   Milí školáci z naší druhé třídy, zdravím Vás všechny opět na dálku. Nejdříve Vás musím moc 

pochválit. Zjistila jsem, že doma opravdu nezahálíte, učíte se násobilku, čtete, pozorujete přírodu a 

vše, co se děje kolem nás. Kromě toho mi posíláte krásné obrázky, fotografie a sdělujete, jak doma 

pomáháte a co všechno se Vám povedlo. Proto věřím, že jste schopni v domácím učení pokračovat, 

než se nám naše situace vyřeší.  

Další doporučení a pokračování v sešitech 

Český jazyk   -   docházíme k souhrnnému opakování, strana 41  -  42, dále se můžeme vracet 

k hlavnímu učivu 2. ročníku / abeceda, měkké a tvrdé souhlásky, pravopis u-ú-ů, druhy vět, slovní 

druhy…/ 

Písanka  -  strana 20, 21 / na straně 20 vytvořit věty …Chytrý jako liška. / 

Čítanka   -   strana 137  - 141 , pozastavit se u Hurvínka, pojem loutka, loutkové divadlo 

Čítanka velká   -  strana 88  -  89, autor Miloš Kratochvíl, děti znají z básniček  

Matematika   -  strana 48  -  51, strana 48 pokračování dělení čísel, vyzkoušet dělení jiným číslem než 

2, v případě nepochopení určitě znázornit / opět připomínám korálky, knoflíky /, strana 49 u cvičení 3  

doplnit po řadách nebo sloupcích a pak všechny příklady 20:5=4, 20:4=5, 4x5=20, 5x4=20 , dále začíná 

násobilka 3   -  ujasnit si spoje /cvičení 4 na straně 50/, pomůže číselná řada 0,3,6,9…30 

Na straně 78 možno zopakovat měření úseček a prvky geometrie. Na straně 77 je měření na mm, ne 

všechno se ve druhé třídě učí, takže ponechám na uvážení, jde o to uvědomit si rozdíl mezi centimetr 

a milimetr na pravítku. 

Prvouka  -  strana 46  - 47, máme učivo o lese, pokud chodíte na procházky, budou se vám cvičení 

dobře vypracovávat, v učebnici od strany 55 vše prohlédnout a pročíst. Až budou mít stromy vyvinuté 

listy, třeba později, sebrat si ty nejznámější a trochu se zorientovat / buk, dub, habr, bříza, jasan…  / 

          Milí druháci, Dando…………..Kájo Š. , nezapomeňte také na pohyb, běhejte, jezděte na kole a 

choďte na procházky s pejsky, malujte, pomáhejte doma a dělejte, co vás baví a co je možné. Budete 

mít lepší náladu a práce do školy se lépe zvládne.    Myslím na Vás. 

                                                                                                             D. Kmošková, vaše třídní učitelka 


