
2.roč.
ČJ

V dalším týdnu si žáci osvojí psaní a čtení předložek. Tento slovní druh už znají, jde o to, aby uměli
rozlišit ve čteném i psaném textu předložku..Druhy předložek jsou v učebnici str. 78. Žákům 
pomáhá, když si mohou mezi předložku a podstatné jméno vložit slovo. Např. v lese...v černém 
lese...píšu tedy odděleně, jedná se o předložku. Technika čtení předložek je probraná, jen se musí 
dodržovat, čteme  plynule, neoddělujeme. Na str. 79 v uč. je procvičování pravopisu, žáci hlasitě 
přečtou a napíší do sešitu. Mohou si úkol rozdělit na 2 dny. Důležité je i cv. 2 str. 79, kde si 
procvičují psaní velkých písmen. Toto cvičení by měli rovněž vypracovat do sešitu.
V PS jsou na str. 6 a 7 další slovní druhy, s nimi se žáci seznámí, ale přídavná jména a zájmena 
budou probírat hlavně ve 3. ročníku. Na str. 6 cv. 1 ústně, 2 a 3 písemně. Str. 7 cv. 1 a 2 písemně.

Čtení

Ve čtení jsou připraveny texty s jarní tématikou, opět čteme nahlas, pohovoříme o obsahu, krátké 
básničky se nejen recitují, ale je vhodné se některou naučit zpaměti. Vybíráme na str. 90, 92, čteme 
po str. 95.

Psaní 

Opis, přepis na str. 18 a 19. Slova podobného významu si řekněte nejdříve ústně.

M

V tomto týdnu se předpokládá zvládnutí  násobení a dělení dvěma. Žáci znají číselnou řadu „po 
dvou“. Umí tedy odvodit kolikrát je dvojka obsažena v daném násobku. Násobky čísla 2 musí umět 
všichni zpaměti, následně se naučí zpaměti dělit dvěma. Učebnice str. 50, 51, PS str. 24, 25.
Početníček str. 38, 39.

PRV

V prvouce mají děti v PS na str. 54, 55, 56, 57 zajímavé úkoly na opakování učiva o čase. Většinu 
úkolů by každý měl zvládnout sám, pojmy minulost nebo úkol o babičce na str. 54 doplňte a 
proberte společně. Jaro začneme příští týden, to už snad nebude sněžit jako dnes. 

Zdravím všechny a děkuji za spolupráci.


