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Milí druháčci, máme tady další týden a s ním i nové úkoly pro vás. Musím vás velmi pochválit 

za plnění úkolů a kvízů. Pracujete velmi dobře. Moc se těším, až se uvidíme ve škole, snad už 

to bude brzy. 

ČESKÝ JAZYK : Minulý týden na online hodině jsme si povídali o lidských vlastnostech, 

dodělejte si práci v pracovním sešitě na str. 67/4. Tento týden se budeme věnovat slovům se 

slabikami dě, tě, ně, důležité je pro nás, že háček se píše nad e, ale to většina z vás už zná 

z prvního ročníku, pracujte tedy v PS na str. 68 

PSANÍ : Pokračujeme na straně 8 – 10 

ČTENÍ : Čítanka str. 106 – 107, čtěte si každý den svou knížku – popovídáme si o nich na 

online hodinách. 

 

MATEMATIKA:  V minulém týdnu jsme se na online hodině seznámili s násobilkovými čtverci, 

zjistili jste, jak se čtverce řeší, na procvičování řešení posílám tento odkaz : 

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6054a8931d21c 

Mám pro vás velký úkol: Vymyslete svůj násobilkový čtverec /vyřešte/. Můžete ho nakreslit, 

vytvořit z papíru, kamínků, stavebnice. Určitě vymyslíte spousty originálních nápadů. Vyfoťte 

a pošlete na mejlík : lucie.bernatkova@zsbrantice.cz ..do pátku 26. 3. 

Dále pracujte v PS str. 74/ 1, 2, 3, 75/2, 3 

 

PRVOUKA : Pokračujeme na str. 41. Vypravte se do přírody a zkuste objevit první jarní 

rostlinky. Vyfoťte a pošlete. Možná už objevíte bledule, krokusy, sněženky….Budu se těšit na 

Vaše jarní pozdravy jara.  
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ANGLICKÝ JAZYK :  

Podívejte se na video / mělo by fungovat / 

https://www.youtube.com/watch?v=6kMtr-qGDnY 

Tento týden se seznámíme v angličtině s něčím novým : Pokud nějaká činnost probíhá právě 

teď …změní se nám věta  :I am writing. / právě teď píšu/ 

                                                I am speaking. / právě teď mluvím/ 

Pracujte v PS str. 6 / Co dělá Steve ve videu, které jste viděli?/ 

 

Mějte se hezky, s pozdravem Vaše paní učitelka Lucie Bernátková 
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