
2.roč.
ČJ

Žáci budou pokračovat v učivu o podstatných jménech, tzn. str. 74, 75, 76, 77 v učebnici.
Pojmy podstatná jména a vlastní jména už znají. Je potřeba nadále procvičovat a určovat v textu 
názvy osob, zvířat, věcí, dbát na psaní velkých písmen u vlastních jmen. Bude potřeba napsat do 
školního sešitu cvičení 5. str. 75, ústně cv. 3 na str. 75.  Dále cv. 3. str. 77 napsat, hlasitě číst a 
určovat názvy ve cv. 4. - ústně.
PS – vypracovat str. 3, 4, 5
Rychlejší žáci pracují při osvojování učiva o jménech měst s mapou, mohou jména měst a vesnic 
vyhledávat. Nejlépe se procvičuje učivo o vlastních jménech zvířat, děti mohou vymýšlet a 
vzpomínat na různá jména, která svým mazlíčkům dávají.

Čtení

Nadále denně hlasitě čtěte, reprodukujte texty, dbejte na správnou výslovnost, čtení předložek a 
intonaci.
Čítanka str. 84, 85, 86, 87. Článek „V nemocnici“ mohou pomalejší čtenáři číst společně s rodiči.

Psaní 

Snažte se dbát na úhledné písmo a celkovou úpravu při vypracovávání úkolů z JČ. Psaní a 
mluvnická cvičení opravte, pokud tam byly chyby. Nové úkoly zatím nejsou.

M

V matematice jsme začali přípravu na násobení a dělení. Vyvození učiva je dobře znázorněno 
v učebnici. Opakovaným přičítáním jsme znázornili násobení. Je potřeba umět graficky znázornit 
postup násobení, např. nakreslit řady a počet prvků v řadě. Pak zapsat např. 4 řady po 3, tzn.4 krát 3
učebnice. str. 46, 47. PS str.20, 21. Pokud se podaří pochopit a zapsat násobení, můžete přistoupit 
k dělení. Opět je postup dobře znázorněn v učebnici str.48, 49. PS str. 22, 23.
V 2. ročníku se žáci mají naučit násobilku 1 – 5. Dělení zpravidla vyžaduje delší časový prostor, 
který doufám do konce školního roku budeme mít. Ještě je s dětmi potřeba průběžně procvičovat 
rýsování přímek a úseček, měření na cm a mm. Doufám, že se bude dařit.

PRV

V prvouce se v tomto období orientujeme v čase, stále procvičujeme dny, měsíce a roční období, 
Zároveň se učíme hodiny, které by měl každý zvládnout alespoň podle částí dne, v UČ str. 40 – 45,
PS str. 50 – 53.


